REVISTA DE PSIHOLOGIE
Vol. 61

2015

Nr. 4

SUMAR
STUDII ŞI CERCETĂRI
CONSTANTIN-EDMOND CRACSNER, RUXANDRA GHERGHINESCU, Rezilienţăproces şi rezilienţă-produs în mica şcolaritate .........................................................
ANDREEA-IULIANA ASTANI, Dysfunctional eating behavior in Romanian samples ...........
ROXANA TUDORACHE DUMITRU, MARIA NICOLETA TURLIUC, Predictori ai
stresului la cuplurile infertile...........................................................................................
BEATRICE ADRIANA BALGIU, Asocierea dintre controlul imageriei vizuale şi creativitate.....

245
257
268
283

ABORDĂRI TEORETICE ŞI PRACTIC-APLICATIVE
MARIA-SILVIA TRANDAFIR, Infidelitatea în cuplu ..............................................................
GABRIEL OANCEA, MIHAI IOAN MICLE, Noi abordări în legislaţia penală cu privire la
reabilitarea psihosocială a infractorilor............................................................................

295

INDEX ALFABETIC, 2015.......................................................................................................

317

Rev. Psih., vol. 61, nr. 4, p. 239–322, Bucureşti, octombrie – decembrie 2015

308

REVISTA DE PSIHOLOGIE
(JOURNAL OF PSYCHOLOGY)
Vol. 61

2015

No. 4

CONTENTS
CONSTANTIN-EDMOND CRACSNER, RUXANDRA GHERGHINESCU, Process resilience
and outcome resilience in elementary school years ..................................................
ANDREEA-IULIANA ASTANI, Dysfunctional eating behavior in Romanian samples ...........
ROXANA TUDORACHE DUMITRU, MARIA NICOLETA TURLIUC, Predictors of stress
among infertile couples ...................................................................................................
BEATRICE ADRIANA BALGIU, The association between the control of visual imagery and
creativity..........................................................................................................................

245
257
268
283

THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACHES
MARIA-SILVIA TRANDAFIR, Couple infidelity ....................................................................
GABRIEL OANCEA, MIHAI IOAN MICLE, New approches in criminal legislation
concerning the delinquents’ psychosocial rehabilitation .................................................

295

ALPHABETIC INDEX, 2015 ....................................................................................................

319

Rev. Psih., vol. 61, nr. 4, p. 239–322, Bucureşti, octombrie – decembrie 2015

308

REVISTA DE PSIHOLOGIE
(REVUE DE PSYCHOLOGIE)
Vol. 61

2015

No 4

SOMMAIRE
ÉTUDES ET RECHERCHES
CONSTANTIN-EDMOND CRACSNER, RUXANDRA GHERGHINESCU, Résilienceprocessus et résilience-produit dans le cycle primaire.................................................
ANDREEA-IULIANA ASTANI, Dysfunctional eating behavior in Romanian samples ...........
ROXANA TUDORACHE DUMITRU, MARIA NICOLETA TURLIUC, Prédicteurs du
stress chez les couples infertiles ......................................................................................
BEATRICE ADRIANA BALGIU, L’association entre le contrôle d’imagerie visuelle et la
créativité..........................................................................................................................

245
257
268
283

APPROCHES THÉORIQUES ET DÉMARCHES APPLIQUÉES
MARIA-SILVIA TRANDAFIR, Infidélité dans le couple.........................................................
GABRIEL OANCEA, MIHAI IOAN MICLE, De nouvelles approches dans la législation
pénale sur la réhabilitation psychosociale des délinquants ..............................................

295

INDEX ALPHABÉTIQUE, 2015...............................................................................................

321

Rev. Psih., vol. 61, nr. 4, p. 239–322, Bucureşti, octombrie – decembrie 2015

308

STUDII ŞI CERCETĂRI

REZILIENŢĂ-PROCES ŞI REZILIENŢĂ-PRODUS ÎN MICA ŞCOLARITATE
CONSTANTIN-EDMOND CRACSNER∗
Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Psihologie
RUXANDRA GHERGHINESCU
Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”;
Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Psihologie
Abstract
This research aims at reviewing the particular form of academic resilience, both as relationships
between resilience-process and resilience-outcome, and as relationships they maintain with certain
related variables, such as personality structure, emotional intelligence, self-esteem, relations with
congeners. In addition, it analyzes the role played by all such variables of the educational environment in
supporting or suppressing process resilience and in maintaining or disorganizing outcome resilience,
both seen as stage results in early education.
The research data revealed the common factors and the specific factors of these two types of
resilience, and also certain factors which, without being considered with certainty as being specific to
the resilience process or outcome, are strongly related to one of the forms of academic resilience.
Moreover, the research showed that the structural components of emotional intelligence have
preferential areas of manifestation, playing different roles and having different impact, as concerns
process resilience and outcome resilience.
The research pleads for a differentiated intervention, which must take into consideration the
common and/or specific impact of the reviewed variables in supporting process resilience, on the one
hand, and in maintaining outcome resilience, on the other hand.
Cuvinte-cheie: rezilienţa-proces, rezilienţa-produs, factori de protecţie, factori de risc, mica
şcolaritate.
Keywords: process resilience, outcome resilience, protection factors, risk factors, elementary
school years.
1. PROBLEMATICĂ

Conceptul de „rezilienţă” poate fi teoretizat din multiple puncte de vedere,
astfel că el a fost abordat uneori ca fenomen, ca formă de dezvoltare, ca proces sau
capacitate (Anaut, 2005, p. 5). Totodată, rezilienţa poate fi privită ca un rezultat,
pozitiv sau negativ (Rutter, 1990; Cyrulnik şi Pourtois, 2007), după cum poate fi
analizată prin intermediul factorilor de risc şi de protecţie implicaţi (Pianta, Wlash,
1998; Pianta, 1999; Manciaux, 2003, 2004) sau considerată ca proces (Richardson
∗
Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Psihologie, Bd.Vasile Milea nr. 1G;
e-mail: edypsy@yahoo.com.

Rev. Psih., vol. 61, nr. 4, p. 245–256, Bucureşti, octombrie – decembrie 2015

246

Constantin-Edmond Cracsner, Ruxandra Gherghinescu

2

et al., 1990; 2013; Henderson, Milsstein, 2003). În literatura de specialitate sunt
puse în discuţie şi conceptele asociate rezilienţei, cum ar fi competenţele sociale,
cognitive, comportamentale, stresul şi coping-ul, factorii de risc şi factorii de protecţie,
stima de sine, vulnerabilitatea, ataşamentul, trauma, mecanismele defensive (Anaut,
2005, p. 5) care participă la negocierea evenimentelor de viaţă, îndeplinind roluri
specifice.
În prezenta cercetare, aceste problematici au fost particularizate la mica
şcolaritate, fiind urmărite unele implicaţii de natură psihologică ale confruntării cu
şcoala, inductor de situaţii existenţiale care se cer a fi rezolvate şi care, pentru unii
copii, este un mediu potenţial stresant, după cum, pentru alţii, poate fi un loc al
provocărilor, având ca rezultat adaptarea şi dezvoltarea sau „creşterea”.
Rezilienţa şcolară a fost privită ca un proces multifactorial ce provine din
interacţiunea dintre copil şi mediul şcolar, implicând atât variabile interne (structură
psihică, personalitate, mecanisme de apărare), cât şi variabile externe, referitoare la
mediul socioafectiv, din interacţiunea cărora rezultă un proces dinamic şi evolutiv,
propriu fiecărui elev, „...care, după cum afirma Manciaux (2001), se poate constata
prin efectele sale” (Theis, 2006, p. 38).
Rezilienţa a fost astfel înţeleasă din perspectiva unui ciclu de viaţă, în funcţie
de stadiul de dezvoltare în care se află copiii în confruntarea lor cu sistemul şcolar.
S-a pornit de la premisa că, în spatele manierei în care copiii îşi gestionează situaţiile
şcolare, în interacţiunea permanentă cu mediul şcolar în vederea adaptării, transpare
interacţiunea dintre unii factori de risc şi de protecţie, interacţiune care poate
conduce spre rezilienţă sau vulnerabilitate. Prin această abordare, rezilienţa a fost
surprinsă în acelaşi timp ca „...însuşi proces de remaniere psihică şi ca rezultat al
acestei lucrări” (Bessoles, 2001, p. 22).
2. METODĂ
2.1. OBIECTIVE

Rezilienţa, privită ca o secvenţă existenţială derulată şi finalizată într-o situaţie de
viaţă, a fost analizată în două ipostaze ale aceluiaşi fenomen: rezilienţa-proces şi
rezilienţa-produs, ambele concretizate sub aspectul particular al rezilienţei şcolare.
Rezilienţa-proces, în definiţie largă, a fost operaţionalizată prin durata de
desfăşurare (lungă/scurtă) şi dificultatea procesului adaptativ (greu/uşor).
Rezilienţa-produs a fost operaţionalizată prin nivelul well-being-ului psihologic
în şcoală, care, alături de performanţa şcolară, poate fi considerat a fi un produs al
rezilienţei ce poate fi reflectat prin: satisfacţia individuală în raport cu activităţile
desfăşurate în şcoală; calitatea relaţiilor cu actorii sociali implicaţi; intermediul
percepţiilor copiilor asupra integrării şcolii în viaţa lor; multitudinea şi complexitatea
activităţilor din şcoală; relaţiile ierarhice cu profesorii şi relaţiile între egali cu
colegii; susţinerea copiilor de către părinţii lor în activităţile şcolare. Cercetarea a
urmărit relaţiile dintre cele două ipostaze ale rezilienţei şi unele variabile menţionate în
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literatura de specialitate, care abordează problematica rezilienţei. Aceste relaţii
vizează structura de personalitate, inteligenţa emoţională cu cele două laturi ale
sale, cea intrapersonală şi cea interpersonală, stima de sine, relaţiile cu congenerii.
2.2. IPOTEZE

Pentru a atinge aceste obiective au fost formulate următoarele ipoteze:
H1. Există o corelaţie semnificativă între rezilienţa-proces şi rezilienţa-produs.
H2. Se poate evidenţia existenţa unor factori comuni ai rezilienţei-proces şi
rezilienţei-produs şi, totodată, se poate evidenţia natura şi rolul lor.
H3. Se poate evidenţia existenţa unor factori specifici implicaţi în susţinerea
rezilienţei-proces şi în menţinerea rezilienţei-produs, precum şi natura şi rolul lor.
H4. Există diferenţe semnificative între subiecţii cu capacităţi bune de rezilienţă
(parcurgerea procesului de rezilienţă în scurt timp şi cu uşurinţă) şi subiecţii cu
capacităţi slabe de rezilienţă (pentru care rezilienţa este un proces îndelungat şi
dificil) la variabilele analizate.
H5. Există diferenţe semnificative între subiecţii cu well-being psihologic
calitativ superior şi subiecţii ce resimt un well-being psihologic şcolar scăzut la
variabilele analizate.
2.3. INSTRUMENTE DE CERCETARE

Pentru verificarea acestor ipoteze de cercetare s-au utilizat următoarele
instrumente de lucru:
a. Chestionarul pentru autodeterminarea şi măsurarea inteligenţei emoţionale,
pentru vârsta 6–10 ani, adaptat după Gatjens-Reuter şi Behrens (1999), tradus şi
publicat în limba română (Neacşu, 2010). Chestionarul măsoară nivelul de
dezvoltare a laturii intrapersonale a inteligenţei emoţionale (recunoaşterea emoţiilor
proprii, manipularea inteligentă a emoţiilor şi folosirea productivă a emoţiilor) şi a
laturii interpersonale (empatia şi tratarea relaţiilor interpersonale).
b. Indexul de relaţii cu congenerii (Index of Peer Relation), adaptare după
Hudson (1988).
c. Scala scurtă de rezilienţă (Brief Resilience Scale), adaptată după Smith,
Dalen, Wiggins, Erin Tooley, Christopher şi Bernard (2008).
d. Subscala stimei de sine şcolare, din Scala de evaluare a stimei de sine,
adaptată după Oubrayrie, Safont şi De Leonardis (1991).
e. Inventarul de personalitate Woodworth–Mathews care surprinde opt tendinţe
de dezvoltare dizarmonică a personalităţii: emotivitate simplă, tendinţe obsesive şi
psihastenice, tendinţe schizoide, tendinţe paranoide, tendinţe depresive şi ipohondriace,
tendinţe impulsive şi agresivitate, tendinţe spre instabilitate, tendinţe antisociale
(Heuyer, Courthial, Dublineau şi Néron, 1934, p. 166 şi urm.; Bontilă, 1971, p. 59–62;
Minulescu, 1996, p. 338–339).
f. Chestionarul pentru măsurarea satisfacţiei şcolare, elaborat de Cracsner şi
Gherghinescu (2014), care pune în evidenţă aspecte legate de percepţia vieţii de
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şcolar: percepţia integrării şcolii în viaţa copilului, percepţia activităţilor şcolare,
percepţia relaţiilor cu dascălul şi colegii, precum şi percepţia susţinerii copiilor din
partea părinţilor în activităţile ce privesc şcoala.
2.4. SUBIECŢI

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, aşa cum se
prezintă în tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1
Repartiţia subiecţilor pe instituţii şi clase
Clase
Şcoala
gimnazială
Nr. 117
Nr. 197
Total
Total general

0

I

II

III

IV

16
27
43

20
26
46

22
32
54
231

20
26
46

17
25
42

2.5. PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

2.5.1. Analiză corelaţională
H1. Corelaţia rezilienţă-proces şi rezilienţă-produs
Între rezilienţa-proces şi rezilienţa-produs se înregistrează o corelaţie pozitivă,
dar nesemnificativă statistic (r = .065; p > .10), ceea ce înseamnă că gradul de
dificultate/lejeritate al parcurgerii traseului rezilienţei nu se relaţionează cu calitatea
produsului, respectiv nivelul well-being-ului psihologic sau satisfacţia şcolară.
H2. Corelaţii între rezilienţa-proces şi variabilele puse în discuţie
Între inteligenţa emoţională şi unii dintre factorii săi constituenţi, pe de-o
parte, şi rezilienţa-proces, pe de altă parte, s-au înregistrat corelaţii pozitive şi
semnificative din punct de vedere statistic. Este vorba despre: inteligenţa emoţională
globală (r = .201; p = .01); latura intrapersonală a inteligenţei emoţionale (r = .449;
p = .01) cu manipularea inteligentă a emoţiilor (r = .263; p = .01); latura interpersonală a inteligenţei emoţionale (r = .148; p = .05) cu tratarea relaţiilor interpersonale
(r = .484; p = .01). Aceste relaţii dovedesc că joacă un rol facilitator în procesul de
rezilienţă.
Şi în ceea ce priveşte stima de sine şcolară (r = .147; p = .05) şi calitatea
relaţiilor cu congenerii (r = .212; p = .01), corelaţiile s-au dovedit a fi semnificative
şi pozitive.
Corelaţiile obţinute între tendinţele dizarmonice de structurare a personalităţii
şi rezilienţă, în ipostaza sa de proces, scot în evidenţă o serie de corelaţii negative
semnificative. Este vorba despre emotivitate (r = –.297; p = .01), tendinţele
obsesive (r = –.327; p = .01), tendinţele schizoide (r = –.237; p = .01), tendinţele
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paranoide (r = –.229; p = .01), tendinţele depresive (r = –.341; p = .01), tendinţele
impulsive (r = –.218; p = .01), tendinţele spre instabilitate (r = –.187; p = .01), care
se dovedesc a fi factori frenatori în procesul de rezilienţă.
H3. Corelaţii rezilienţa-produs şi variabilele puse în discuţie
Între rezilienţa-produs şi recunoaşterea propriilor emoţii (r = .202; p = .01),
folosirea productivă a emoţiilor (r = .169; p = .01), tratarea relaţiilor interpersonale
(r = .288; p = .01), latura intrapersonală a inteligenţei emoţionale (r = .205; p = .01),
latura interpersonală a inteligenţei emoţionale (r= .189; p = .05), inteligenţă emoţională
scor total (r = .235; p = .01), stima de sine şcolară (r = .398; p = .01) şi calitatea
relaţiilor cu congenerii (r = .439; p = .01), corelaţiile sunt semnificative şi pozitive,
relevând rolul jucat de aceste variabile în menţinerea stării de well-being psihologic
şcolar.
Rezultatele prelucrărilor statistice scot în evidenţă corelaţiile semnificative,
negative, între starea de well-being psihologic în şcoală şi emotivitate (r = –.169;
p = .01), obsesivitate (r = –.176; p = .01), tendinţele schizoide (r = –.333; p = .01),
tendinţele paranoide (r = –.319; p = .01), tendinţele depresive (r = –.228; p = .01),
tendinţele impulsive (r = –.210; p = .01), tendinţele spre instabilitate (r = –.136;
p = .05) şi tendinţele antisociale (r = –.163; p = .05), care par a afecta astfel calitatea
rezilienţei-produs.
Impactul acestor variabile asupra well-being-ului psihologic în şcoală este
diferit, dacă se procedează la o analiză corelaţională pe scalele Chestionarului de
satisfacţie şcolară şi se poate constata că nu toate variabilele analizate susţin în
aceeaşi măsură rezilienţa-produs, unele dintre ele având arii preferenţiale de manifestare. Astfel, tendinţele spre obsesivitate, în ciuda corelaţiei cu rezilienţa-produs
globală, nu corelează semnificativ decât cu scala de relaţii cu colegii (r = .175; p = .01).
De asemenea, recunoaşterea emoţiilor proprii corelează cu scala de percepţie a
integrării şcolii în viaţa copilului (r = .177; p = .01) şi cu scala de percepţie a
activităţilor din şcoală (r = .236; p = .01). Pe aceeaşi linie de idei, folosirea
productivă a emoţiilor pare a juca un rol important doar în aria acoperită de scala
de percepţie a integrării şcolii în viaţa copilului (r = .181; p = .01) şi în cea de
relaţii cu colegii (r = .157; p = .05). În final, tendinţele de dezvoltare dizarmonică a
personalităţii nu se relaţionează cu scala privind calitatea relaţiilor cu dascălul
(emotivitate r = –.032; p >.10; obsesivitate r = –.038; p > .10; tendinţe schizoide
r = –.112; p > .10; tendinţe paranoide r = –.113; p > .10; depresie r = –.095; p > .10,
impulsivitate r = –.045; p > .10; instabilitate r = –.045; p > .10; tendinţe antisociale
r = –.079; p > .10) după cum nici relaţiile cu congenerii (r = .103; p > .10) nu
corelează semnificativ cu această scală.
În urma analizei comparative a celor două serii de date, se poate afirma că o
mare parte din variabilele analizate se regăsesc atât în calitate de factori facilitatori/frenatori ai procesului de rezilienţă, cât şi în calitate de factori de menţinere/
dezorganizare ai rezilienţei-produs, fiind vorba despre variabile comune.
În acest sens pot fi menţionate: a) emotivitatea, obsesivitatea, tendinţele
schizoide şi paranoide, tendinţele depresive şi impulsive, precum şi cele spre
instabilitate, cu rol frenator în ambele faze ale rezilienţei; b) modul de tratare a
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relaţiilor interpersonale, latura intrapersonală şi cea interpersonală a inteligenţei
emoţionale, inteligenţa emoţională scor total, stima de sine şcolară şi calitatea relaţiilor
cu congenerii, cu rol facilitator, în diferite grade de putere a semnificaţiilor. Astfel,
tendinţele spre instabilitate par a fi mai puternic relaţionate negativ cu procesul de
rezilienţă, decât cu nivelul de satisfacţie şcolară, în timp ce imaginea de sine
şcolară pare a avea un impact mai puternic în menţinerea satisfacţiei şcolare dacât
în susţinerea rezilienţei-proces.
În afară de variabilele comune, au fost puse în evidenţă şi variabile specifice
rezilienţei-proces şi rezilienţei-produs.
O variabilă specifică a rezilienţei-proces pare a fi manipularea inteligentă a
emoţiilor, care corelează numai cu procesul de rezilienţă (r = .263; p = .01), nu şi
cu rezilienţa-produs (r = –.060; p > .10).
În schimb, relaţionate cu rezilienţa-produs par a fi: recunoaşterea propriilor
emoţii (r = .202; p = .01), dar care nu corelează cu rezilienţa-proces (r = .070;
p > .10); folosirea productivă a emoţiei, care corelează cu rezilienţa-produs (r = .169;
p = .01) şi cu rezilienţa-proces (r = .096; p > .10); tendinţele antisociale care corelează
cu rezilienţa-produs (r = .163; p = .05) şi cu rezilienţa-proces (r = .009; p > .10).
Mai poate fi menţionată şi o variabilă, empatia, care, în mod surprinzător,
pare a nu avea impact nici asupra rezilienţei-proces (r = .024; p > .10), nici asupra
rezilienţei-produs (r = .033, p > .10).
În ideea nuanţării rezultatelor obţinute, s-a procedat şi la o analiză a semnificaţiei diferenţelor dintre medii.
2.5.2. Analiza semnificaţiei diferenţelor dintre medii
H4. Semnificaţia diferenţei dintre mediile obţinute de subiecţii cu capacităţi
bune de rezilienţă (parcurgerea procesului de rezilienţă în scurt timp şi cu
uşurinţă) şi cele obţinute de subiecţii cu capacităţi slabe de rezilienţă (pentru
care rezilienţa este un proces îndelungat şi dificil) la variabilele analizate.
Pornind de la valorile centrale ale rezilienţei-proces (M = 3,5; SD = 1,7),
subiecţii au fost împărţiţi în următoarele categorii: a) „subiecţi cu capacităţi înalte
de rezilienţă” (88 de subiecţi), cu scoruri peste 4,3; b) „subiecţi cu capacităţi medii
de rezilienţă” (104 subiecţi) cu scoruri cuprinse între 1,7 şi 4,3; c) „subiecţi cu
capacităţi scăzute de rezilienţă” (39 de subiecţi), cu scoruri sub 1,7. În tabelul nr. 2
sunt prezentate mediile obţinute de categoriile extreme: „subiecţi cu capacităţi
înalte de rezilienţă” şi „subiecţi cu capacităţi scăzute de rezilienţă”.
Tabelul nr. 2
Mediile obţinute de „subiecţii cu capacităţi înalte de rezilienţă” şi „subiecţii cu capacităţi scăzute
de rezilienţă” la unii factori facilitatori ai procesului de rezilienţă
Variabile
Categorii
Rezilienţă înaltă
n = 88
Rezilienţă
scăzută n = 39

Inteligenţa
emoţională

Latura
intrapersonală

Gestionare
emoţii

Latura
interpersonală

Tratarea
relaţiilor

Relaţii cu
congenerii

14,50

8,81

3,01

5,69

2,82

21,63

13,05

8,02

2,48

5,02

2,28

19,79

7
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În figura nr. 1 se prezintă grafic mediile obţinute de „subiecţii cu capacităţi
înalte de rezilienţă” şi „subiecţii cu capacităţi scăzute de rezilienţă” la unii factori
facilitatori ai procesului de rezilienţă.
25
20
15
Rezilienţa înaltă n=88

10

Rezilienţa scăzută n=39

5
0
Var. Var. Var. Var. Var. Var.
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Figura nr. 1. Reprezentarea grafică a mediilor obţinute de „subiecţii cu capacităţi înalte de rezilienţă”
şi „subiecţii cu capacităţi scăzute de rezilienţă” la unii factori facilitatori ai procesului de rezilienţă.
Legendă:
Var. 1 = inteligenţă emoţională; Var. 2 = latura intrapersonală; Var. 3 = manipularea emoţiilor;
Var. 4 = latura interpersonală; Var. 5 = tratarea emoţiilor; Var. 6 = relaţiile cu congenerii.

În tabelul nr. 3 sunt prezentate mediile obţinute de „subiecţii cu capacităţi
înalte de rezilienţă” şi „subiecţii cu capacităţi scăzute de rezilienţă” la unii factori
frenatori ai procesului de rezilienţă.
Tabelul nr. 3
Mediile obţinute de „subiecţii cu capacităţi înalte de rezilienţă” şi „subiecţii cu capacităţi scăzute de
rezilienţă” la unii factori frenatori ai procesului de rezilienţă
Variabile
Emotiv.
Categorii
Rezilienţă înaltă
78,59
n = 88
Rezilienţă
124,92
scăzută n = 39

Obsesiv.

Tendinţe Tendinţe
Depresie Impulsiv.
schizoide paranoide

Instabil.

74,18

60,68

67,72

102,38

55,88

134,72

120,61

103,84

98,97

154,82

87,69

169,33

În figura nr. 2 se prezintă grafic mediile obţinute de „subiecţii cu capacităţi
înalte de rezilienţă” şi „subiecţii cu capacităţi scăzute de rezilienţă” la unii factori
frenatori ai procesului de rezilienţă.
Datele cercetării arată diferenţe statistice semnificative între mediile obţinute
la variabilele analizate între copiii cu rezilienţă înaltă şi cei cu rezilienţă scăzută.
Astfel, s-au obţinut diferenţe semnificative între medii în ceea ce priveşte unii factori
facilitatori ai procesului de rezilienţă cum ar fi inteligenţa emoţională (t = 2,738;
p = .007), cu latura sa intrapersonală (t = 2,559; p = .012), în special manipularea
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inteligentă a emoţiilor (t = 3,975; p = .000), latura interpersonală a inteligenţei
emoţionale (t = 2,087; p = .039), în special modul de tratare a relaţiilor interpersonale
(t = 2,877; p = .005), şi calitatea relaţiilor cu congenerii (t = 2,270; p = .025).
Diferenţe semnificative între medii s-au obţinut şi în ceea ce priveşte factori frenatori,
şi anume emotivitatea (t = 3,168; p = .002), obsesivitatea (t = 3,687; p = .000),
tendinţele schizoide (t = 3,535; p = .001), tendinţele paranoide (t = 3,197; p = .002),
tendinţele depresive (t = 4,015; p = .000), tendinţele spre impulsivitate (t = 2,556;
p = .012) şi tendinţele spre instabilitate (t = 2,730; p = .007).
200
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1
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Figura nr. 2. Reprezentarea grafică a mediilor obţinute de „subiecţii cu capacităţi înalte
de rezilienţă” şi „subiecţii cu capacităţi scăzute de rezilienţă”
la unii factori frenatori ai procesului de rezilienţă.
Legendă:
Var. 1 = emotivitate; Var. 2 = obsesivitate; Var. 3 = tendinţe schizoide; Var. 4 = tendinţe paranoide;
Var. 5 = depresie; Var. 6 = impulsivitate; Var. 7 = instabilitate.

H5. Semnificaţia diferenţei dintre mediile obţinute de subiecţii cu wellbeing psihologic calitativ superior şi cele obţinute de subiecţii ce resimt un
well-being psihologic şcolar scăzut la variabilele analizate.
Pornind de la valorile centrale ale rezilienţei-produs (M = 22,4 şi SD = 2,6),
subiecţii au fost împărţiţi în următoarele categorii: a) „subiecţi cu well-being
psihologic şcolar înalt” (42 de subiecţi), cu scoruri peste 25; b) „subiecţi cu wellbeing psihologic şcolar mediu” (162 de subiecţi), cu scoruri cuprinse între 19,8 şi
25; c) „subiecţi cu well-being psihologic şcolar scăzut” (27 de subiecţi), cu scoruri
sub 19,8, luându-se în analiză categoriile extreme, aşa cum rezultă din tabelul nr. 4
şi figura nr. 3.
Tabelul nr. 4
Mediile obţinute de „subiecţii cu well-being psihologic şcolar înalt” şi „subiecţii cu well-being
psihologic şcolar scăzut” la unii factori care menţin rezilienţa-produs
Variabile Inteligenţă
Categorii
emoţională
Well-being înalt n = 42
13,88
Well-being scăzut n = 27
12,14

Stimă de
sine şcolară
10,73
8,07

Latura
interpersonală
5,69
4,59

Tratarea
relaţiilor
2,80
1,81

Relaţii cu
congenerii
22,02
17,14
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Figura nr. 3. Reprezentarea grafică a mediilor obţinute de „subiecţii cu well-being
psihologic şcolar înalt” şi „subiecţii cu well-being psihologic şcolar scăzut”
la unii factori care menţin rezilienţa-produs.
Legendă:
Var. 1 = inteligenţă emoţională; Var. 2 = stimă de sine şcolară; Var. 3 = latura interpersonală;
Var. 4 = tratarea relaţiilor; Var. 5 = relaţii cu congenerii.

În tabelul nr. 5 şi figura nr. 4 se prezintă mediile obţinute de „subiecţii cu
well-being psihologic şcolar înalt” şi „subiecţii cu well-being psihologic şcolar
scăzut” la unii factori care dezorganizează rezilienţa-produs.
Tabelul nr. 5
Mediile obţinute de „subiecţii cu well-being psihologic şcolar înalt” şi „subiecţii cu well-being
psihologic şcolar scăzut” la unii factori care dezorganizează rezilienţa-produs
Variabile
Categorii
Well-being înalt
n = 42
Well-being
scăzut n = 27

Obsesiv.

Tendinţe
schizoide

Tendinţe
paranoide

Depresie

Impulsiv.

77,14

46,42

67,61

111,76

51,42

108,44

104,44

110,37

160,07

89,33

200
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Well-being înalt n=42

100

Well-being scăzut n=27

50
0
Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5

Figura nr. 4. Reprezentrea grafică a mediilor obţinute de „subiecţii cu well-being
psihologic şcolar înalt” şi „subiecţii cu well-being psihologic şcolar scăzut”
la unii factori care dezorganizează rezilienţa-produs.
Legendă:
Var. 1 = obsesivitate; Var. 2 = tendinţe schizoide; Var. 3 = tendinţe paranoide; Var. 4 = depresie;
Var. 5 = impulsivitate.
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Şi în ceea ce priveşte rezilienţa-produs, calculul semnificaţiei diferenţei
dintre mediile obţinute la variabilele analizate de copiii cu well-being psihologic
şcolar înalt şi de cei cu well-being psihologic şcolar scăzut a scos în evidenţă
variabile cu rol de susţinere şi menţinere a rezilienţei în şcoală, cum ar fi inteligenţa
emoţională globală (t = 2,466; p = .016), cu latura sa interpersonală (t = 2,517;
p = .014), în special modul de tratare a relaţiilor interpersonale (t = 3,773; p = .000),
calitatea relaţiilor cu congenerii (t = 4,968; p = .000) şi stima de sine şcolară (t =
5,614; p = .000). Au fost scoase în evidenţă şi variabile cu rol frenator cum ar fi
obsesivitatea (t = 2,064; p = .043), tendinţele schizoide (t = 4,150; p = .000), tendinţele
paranoide (t = 3,085; p = .003), depresia (t = 2,814; p = .006) şi impulsivitatea
(t = 2.417; p = .018).
O analiză comparativă a rezultatelor obţinute a pus în evidenţă variabile
comune, cu impact asemănător în ambele ipostaze ale rezilienţei. Este vorba despre
inteligenţa emoţională scor global, latura sa interpersonală, în special modul de
tratare a relaţiilor interpersonale şi calitatea relaţiilor cu congenerii, în calitate de
factori de susţinere/menţinere, dar şi variabile cu rol frenator/dezorganizator, precum
obsesivitatea, tendinţele schizoide, tendinţele paranoide, tendinţele depresive, tendinţele
spre impulsivitate.
Datele cercetării arată şi prezenţa unor variabile specifice, cu impact diferit în
cadrul procesului de rezilienţă şi al produsului acestuia. În această categorie poate
fi menţionată latura intrapersonală a inteligenţei emoţionale, în special manipularea
inteligentă a emoţiilor, care pare a juca un rol important în cadrul procesului de
rezilienţă, dar şi variabile frenatoare, sub forma emotivităţii şi tendinţelor spre
instabilitate.
Variabilă specifică relaţionată cu produsul rezilienţei în şcoală s-a dovedit a fi
stima de sine şcolară, care pare să ofere o ancorare puternică pentru starea de wellbeing psihologic în şcoală. Aceste rezultate sugerează, din nou, necesitatea tratării
diferenţiate a celor două faze ale rezilienţei şcolare.
3. CONCLUZII

Datele cercetării au permis schiţarea unor concluzii, pe care le prezentăm în
continuare. Un aspect demn de menţionat este lipsa corelaţiei între rezilienţa-proces şi
rezilienţa-produs, ceea ce atrage atenţia asupra faptului că niciuna dintre aceste două
ipostaze ale rezilienţei nu poate fi considerată a fi un predictor valid pentru cealaltă.
În urma suprapunerii rezultatelor obţinute la cele două tipuri de calcul
statistic efectuate, s-a putut constata că multe dintre variabilele menţionate, în
literatura de specialitate şi analizate în această cercetare, s-au relaţionat cu fenomenul
global al rezilienţei. Este vorba de inteligenţa emoţională cu latura sa interpersonală, în
special modul de tratare a relaţiilor interpersonale şi calitatea relaţiilor cu congenerii, în calitate de factori protectivi, dar şi de gradul de dezvoltare a tendinţelor
obsesive, schizoide, paranoide, depresive şi impulsive, în calitate de factori de risc.
A fost pusă în evidenţă şi o variabilă, manipularea inteligentă a emoţiilor,
care pare a fi specifică procesului de rezilienţă, dar s-au conturat şi alte variabile,
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care, fără a putea fi considerate specifice procesului sau produsului rezilienţei, sunt
mai strâns relaţionate cu una dintre acestea. În această categorie se află: a) emotivitatea,
tendinţele spre instabilitate şi latura intrapersonală a inteligenţei emoţionale, mai
puternic relaţionate cu procesul de rezilienţă decât cu cu produsul acesteia; b) stima
de sine şcolară, recunoaşterea şi folosirea productivă a propriilor emoţii cu impact
asupra percepţiei integrării şcolii în viaţa copilului şi a activităţilor desfăşurate în
şcoală; c) nivelul de dezvoltare a tendinţelor antisociale, care par a fi mai puternic
relaţionate cu well-being-ul psihologic în şcoală.
De asemenea, trebuie menţionat faptul că inteligenţa emoţională nu s-a dovedit a
fi un construct omogen, diferitele sale componente structurale având arii preferenţiale
de manifestare, jucând roluri diferite şi având impact diferit în susţinerea rezilienţei-proces şi în menţinerea rezilienţei-produs.
Dintre variabilele analizate, se constată totuşi o absenţă, cea a empatiei, care
nu pare a fi relaţionată nici cu rezilienţa-proces, nici cu rezilienţa-produs. Din
păcate, designul cercetării nu a putut decât să constate acest aspect, nu şi să-l explice.
În urma acestei analize, subliniem importanţa luării în considerare a variabilelor
protective puse în evidenţă, care par a juca fie rolul unor mecanisme mediatoare în
procesul de rezilienţă, fie rolul unor filtre prin care se semnifică şi resemnifică
experienţele de viaţă şcolară, susţinând rezilienţa-produs şi, ca urmare, continuarea
dezvoltării lor în mediul şcolar.
Luând în considerare faptul că nivelul de rezilienţă poate varia la acelaşi
copil în funcţie de circumstanţe, fiind o construcţie relativă în timp, se atrage
atenţia asupra necesităţii supravegherii acestui fenomen în şcoală, pentru ca tutorii
de rezilienţă, fie ei dascăli, consilieri, părinţi sau alte persoane abilitate, să poată
interveni în timp util.
Datele acestei cercetări conduc şi către ideea unor întreprinderi concertate,
care să vizeze atenuarea impactului variabilelor perturbatoare şi dezvoltarea celor
protective comune ambelor ipostaze ale rezilienţei, dar şi către diagnoza şi tratarea
diferenţiată a copiilor, în susţinerea şi în menţinerea rezilienţei şcolare, pe baza
variabilelor relaţionate cu aceasta şi evidenţiate în prezenta cercetare.
Primit în redacţie la: 30.06.2015
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REZUMAT

Prezenta cercetare şi-a propus să analizeze forma particulară a rezilienţei şcolare atât ca relaţii
între rezilienţa-proces şi rezilienţa-produs, cât şi ca relaţii pe care acestea le întreţin cu unele variabile
conexe, precum structura de personalitate, inteligenţa emoţională, stima de sine, raporturile cu
congenerii. De asemenea, a fost analizat rolul jucat de către toate aceste variabile ale mediului
educaţional în susţinerea sau frânarea rezilienţei-proces şi în menţinerea sau dezorganizarea
rezilienţei-produs, ambele privite ca rezultate de etapă în mica şcolaritate.
Datele cercetării au pus în evidenţă factori comuni şi factori specifici ai celor două ipostaze ale
rezilienţei, dar şi unii factori care, fără a putea fi consideraţi cu certitudine specifici procesului sau
produsului rezilienţei, sunt mai puternic relaţionaţi cu una dintre formele rezilienţei şcolare. De
asemenea, din cercetare a reieşit că diferitele componente structurale ale inteligenţei emoţionale au
arii preferenţiale de manifestare, jucând roluri diferite şi având impact diferit, în ceea ce priveşte
rezilienţa-proces şi rezilienţa-produs.
Cercetarea pledează pentru o intervenţie diferenţiată, care să ia în considerare impactul, comun
şi/sau specific, pe care îl au variabilele analizate în susţinerea rezilienţei-proces, pe de o parte, şi în
menţinerea rezilienţei-produs, pe de altă parte.

DYSFUNCTIONAL EATING BEHAVIOR IN ROMANIAN SAMPLES
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Abstract
The aim of this study was to analyze the characteristics of dysfunctional eating behavior
(uncontrolled, restrictive and emotional eating), body image dissatisfaction, the degree of internalization of
the feminine thin ideal of attractiveness and the motivational dynamics involved in regulation of
eating behavior (autonomous vs. controlled motivation, intrinsic vs. extrinsic goals) in a Romanian
population. The sample studied consisted of 232 participants (160 females and 62 males), of which
117 were adolescents and 115 adults. Measures used included five self-report scales. Surprisingly, the
results did indicate only few significant differences between adolescents and adults. Most significant
statistical differences were obtained between female and male participants.
Cuvinte-cheie: comportament alimentar disfuncţional, nemulţumiri privind imaginea corporală,
internalizarea idealului supleţii, motivaţie autonomă vs. controlată, scopuri intrinseci vs. extrinseci de
reglare a comportamentului alimentar.
Keywords: dysfunctional eating behavior, body image dissatisfaction, thin ideal internalization,
autonomous vs. controlled motivation, intrinsic vs. extrinsic goals of eating regulation.
1. INTRODUCTION

The last decades are marked by significant changes in the economic and
socio-cultural field that confront the individual with increasingly higher pressure,
both in terms of obtaining professional performance and a valued social status and
to achieve an ideal of physical attractiveness, characterized by excessive slimness.
In this context, more and more people are confronted with depression, anxiety, and
also eating issues.
Eating disorders (ED) are characterized by excessive concern about eating,
body image dissatisfaction which lead to the development of abnormal eating
behaviors (either restrictive or uncontrolled) and compensatory behaviors (purgation,
abuse of laxatives, strenuous physical activity) (Zysberg & Tell, 2013). These are
real threats at both physiological (threatening the life of the individual) and
psychological level (negatively influencing the well-being of the person) (Stice &
Shaw, 2004).
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The scientific study of ED has become more intense starting with 1960s,
highlighting an increase in the occurrence and prevalence of the phenomenon
(Hudson et al., 2007; Folivy & Herman, 2002; as cited in Zysberg & Tell, 2013).
Although they have long been considered specific diseases of adolescence, current
empirical data suggest that eating disorders can persist throughout the whole life
and can affect people of all ages (Collier & Treasure, 2004; as cited in Zysberg &
Tell, 2013).
In addition, recent studies indicate that eating disorders (especially anorexia
and bulimia nervosa) can be rather considered a continuum behavioral pattern than
specific diseases (Fairburn & Bohn, 2005; Hudson et al., 2007; as cited in Zysberg
& Tell, 2013). This suggests that in addition to people diagnosed, much more manifest
symptoms and dysfunctional patterns of eating behavior.
Currently, eating behavior is seen as a multidimensional concept that includes
behavioral (uncontrolled eating), cognitive (cognitive restriction) and emotional
(emotional eating) components (Karlsoon et al., 2000; as cited in Anglé et al.,
2009). Cognitive or food restriction refers to the tendency to limit constantly and
consciously food intake, while uncontrolled eating describes the tendency to eat
excessively and is accompanied by feelings of uncontrollability (Anglé et al., 2009).
Emotional eating reflects the tendency to eat in response to negative emotions
(Anglé et al., 2009). An excessive manifestation of one or more of these eating
patterns may be a signal of maladaptive eating regulation (Barkeling et al., 2005;
as cited in Harden et al., 2009).
Studies that have examined risk factors in the development of eating disorders
showed a higher prevalence of them in women, and as time of ED onset, puberty
and adolescence were found to be the most often associated age periods (Hudson
et al., 2007; Polivy & Herman, 2002; as cited in Zysberg & Tell, 2013).
Also, the social norms that promote slenderness and expressing them in
media were frequently associated with a higher incidence of dysfunctional eating
behaviors (Stice, Spangler & Agras, 2001). In industrialized Western societies,
slimness is generally associated with happiness, success, youth and social acceptance,
while being overweight is associated with laziness, lack of will and control
(McKinley, 2002; as cited in Rojas Segura, 2009). In this type of society, the
female physical ideal of attractiveness is thinness, while the ideal male body is
slender with average muscle mass. Physical attractiveness ideals heavily promoted
by society come to be internalized – the individual cognitively subscribes to the
social defined ideal of attractiveness and engages in behaviors designed to produce
it approximately (Thompson et al., 1999; as cited in Thompson & Stice, 2001).
Thin ideal internalization determines body image dissatisfaction, as it is
almost impossible to attain for most women. Further, this dissatisfaction causes
negative emotions (because physical appearance is a central evaluative dimension
of women in today's society) and following diets that increase the risk of eating
disorders (Stice, Spangler & Agras, 2001).
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Self-determination theorists argue that people who have rather a controlled
than autonomous regulation of eating behavior and people with rather extrinsic
than intrinsic goals of regulating eating behavior (are oriented more towards
getting an attractive body than towards health) are more prone to develop dysfunctional eating behaviors (Verstuyf et al., 2012).
Motivation is autonomous to the extent that the individual perceives behavioral
adjustment as having an internal locus of causality (the perceived source of
initiation and regulation of the behaviors is the self), and is controlled to the extent
that the individual acts because it feels forced or compelled by others or himself
(perceived locus of causality is external) (Deci & Ryan, 2000). Empirical data
showed that autonomous rather than controlled motivation of regulating eating
behavior is associated with a higher rate of involvement and weight loss for
participants to a treatment for obesity, positive attitude on diets and better perceived
control over eating behavior (Webber et al., 2010; Hagger et al., 2006; as cited in
Verstuyf et al., 2012), while strongly controlled eating behavior is associated with
more extreme and rigid (Strong & Huon, 1999; as cited in Verstuyf et al., 2012).
Regarding self-regulation goals, Deci & Ryan (2000) made the distinction
between intrinsic goals (such as personal development, community contribution,
personal relationships, health) and extrinsic goals (such as popularity, physical
attractiveness, financial success). The first is focused on pursuing aspects rewarding by
themselves that tend to satisfy basic psychological needs, while the second type of
goals focus on external rewards and evaluations of others. Several studies (Putterman
& Linden, 2004; Schelling et al., 2011; as cited in Verstuyf et al., 2012) showed
that weight loss in order to be physically attractive is associated with more severe
diets, with loss of control over eating and frustration of basic psychological needs,
while adopting a healthy eating style is associated with less frustration of psychological needs and a lower rate of maladaptive eating behaviors for losing weight.
Through this research I aim to obtain relevant quantitative data in order to
reveal the eating patterns, body image and the motivational dynamics underlying
the regulation of the eating behavior of Romanian adolescents and adults, of both
genders. I am also interested to find out to what extent the Romanian population has
internalized the socio-culturally promoted ideal of feminine physical attractiveness.
Considering the theoretical and empirical data previously obtained I expect to
find the following results:
Hypothesis 1: Adolescents will exhibit significantly more dysfunctional eating
behaviors compared to adults.
Hypothesis 2: Adolescents will display a significantly higher degree of feminine
thin ideal internalization compared to adults.
Hypothesis 3: Adolescents will adopt in a significantly higher degree a rather
controlled than autonomous regulation of eating behavior compared to adults.
Hypothesis 4: The regulation of eating behavior in adolescents will be based
in a higher degree on rather extrinsic than intrinsic goals compared to adults.
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Hypothesis 5: Female participants will exhibit significantly more dysfunctional
eating behaviors compared with males.
Hypothesis 6: Female participants will exhibit a significantly higher degree
of body image dissatisfaction compared with males.
Hypothesis 7: Female participants will adopt in a significantly higher degree
a rather controlled than autonomous regulation of eating behavior compared to males.
2. METHODOLOGY
2.1. PARTICIPANTS

The group investigated included 232 participants that volunteered to participate
to the study, 160 females and 62 males, of which 117 adolescents (aged between
14-19 years old) and 115 adults (with different occupations and ages – 20-50+)
from Bacău, Iaşi and Neamţ, from both rural and urban areas. There were excluded
individuals diagnosed with eating disorders.
2.2. MEASURES

In order to evaluate the characteristics of eating behavior it was used the
Three Factors Eating Questionnaire – Revised 18 (Anglé et al., 2009). The
questionnaire contains 18 items measuring three factors (9 items uncontrolled
eating, 6 cognitive restriction and 3 emotional eating). The response options
include a 4 point scale.
To evaluate complaints regarding body image it was used Body Shape
Questionnaire – BSQ-16 (Cooper et al., 1986). It consists of 16 items with answers
on a 6 point scale (where 1 means “never” and 6 – “always”).
To identify the relative degree of autonomy in terms of motivation to begin or
follow a diet for weight loss, it was used the Treatment Self-Regulation
Questionnaires (Ryan & Connell, 1989). The questionnaire consists of 15 items
with answers on a 7 point scale from 1 (not at all true) to 7 (very true). The total
score is an index of relative autonomy and is calculated by subtracting the average
controlled motivation scores from the average autonomous motivation scores. This
indicator represents an individual`s motivational orientation, where higher scores
indicate a regulation with a higher level of autonomy.
Identifying the relative intrinsic goals of eating regulation was achieved by
elaborating a three-item scale comprising the main extrinsic goal to follow a diet –
physical attractiveness, the main intrinsic goal to follow a diet – health, and other
purposes not covered by this study, used with diverting role (1. to have an
attractive physical appearance to others, 2. to have a good health, 3. to be in line
with the others). For each item participants gave a score from 1 (not at all true) to 7
(completely true) depending on how appropriate was considered. Total score was
calculated by obtaining an index of relative health, subtracting form the intrinsic
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goal score the extrinsic goal score. Thus, higher scores indicate an eating regulation
that rather aims health. The understanding of the scale items was pretested on
10 persons who indicated meanings according to those considered when elaborating
them: 1. to have a body appearance others would like; 2. to avoid health problems,
to have a healthy body; 3. to fit into society, “to be accepted into the fold”.
To measure the feminine thin ideal internalization I have used the Ideal Body
Internalization Scale-Revised – IBIS-R (Stice, 2001) consisting of 6 items.
Respondents provided a response on a scale with 5 levels of intensity, where
1 meant “strongly disagree” and 5 “strongly agree”. High scores indicate a strong
subscription to the thin ideal of feminine physical attractiveness, while lower
scores indicate the opposite.
Translation and adaptation of the instruments was made through translationretranslation method, with a team of three professionals (two specialized in English
and a Romanian-English bilingual person).
All items of the scales used showed general, respectively dimensional
Cronbach’s Alpha coefficients between 0.79–0.94, indicating a good internal
consistency.
2.3. PROCEDURE

The research used the self-report measures as method of data collection.
Questionnaires were applied online using Google formats, in a predetermined order
(TFQ-R18, BSQ-16, IBIS, SRQ, SSR). Subsequently, scores were calculated for
the dependent variables and for each of their dimensions (for example, dysfunctional eating includes uncontrolled eating, eating substantive restriction cognitive
and emotional). To determine differences between adolescents and adults, female
and male participants, in relation to the four dependent variables were applied
Univariate ANOVA and the Independent samples T-test analyses.
3. RESULTS

The Independent samples T-test results have shown no significant differences
between adolescents and adults in terms of the general dysfunctional eating
behavior exhibited and its specific dimensions – cognitive restriction, uncontrolled
eating, emotional eating and the degree of internalization of the feminine thin ideal.
As expected, I have found that adults show a significantly higher level
relative autonomous motivation of eating regulation compared to adolescents.
Surprisingly, adolescents obtained significantly higher scores than adults for relative
intrinsic eating regulation goals.
The comparison of body image dissatisfaction between adolescents and adults
using Independent samples T-test indicated non-significant statistical differences
between the means of the two groups.
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Table no. 1
Independent Samples T-test between adults and adolescents

Dysfunctional eating behavior
Uncontrolled eating
Cognitive restriction
Emotional eating
Body image dissatisfaction
Feminine thin ideal internalization
Relative autonomous motivation
Relative intrinsic goals
Note: **p<0.01; ****p<0.001

Adults
M
35.59
17.04
13.23
5.31
39.46
22.49
6.87
–2.03

SD
9.83
5.25
4.63
2.64
17.32
3.43
7.99
2.00

Adolescents
M
SD
36.89 8.72
17.41 5.28
13.69 5.04
5.78
2.86
40.50 17.59
21.82 5.03
13.03 12.18
–0.54 3.04

t-test
ns
ns
ns
ns
ns
ns
–4.56****
4.39**

Under the assumptions made for female and male participants, significant
differences were obtained in favor of the females in relation to dysfunctional eating
behaviors enacted and body image dissatisfaction. More specifically, significant
differences were found (in female participants favor) regarding restrictive eating
behavior and emotional eating. Regarding the motivation of eating regulation I
have found no significant differences between the two sexes.
Since the empirical data of the current study showed significantly higher
body image dissatisfaction in women compared to men, I considered useful to
analyze the goals behind the eating regulation of the two sexes. T-test for
independent samples indicated a small but insignificant difference, in favor of
female participants.
Feminine thin ideal internalization analysis showed no significant differences
between female and male participants.
Table no. 2
Independent Samples T-test between females and males

Dysfunctional eating behavior
Uncontrolled eating
Cognitive restriction
Emotional eating
Body image dissatisfaction
Feminine thin ideal internalization
Relative autonomous motivation
Relative intrinsic goals
Note: *p<0.05; **p<0.01; ****p<0.001

Females
M
SD
37.62 9.48
17.39 5.58
14.36 4.93
5.86
2.79
44.58 17.83
22.13 4.46
9.56
11.57
–1.18 2.76

Males
M
33.19
16.87
11.45
4.86
29.76
22.19
10.72
–1.51

SD
8.10
4.48
3.96
2.56
11.06
4.00
8.67
2.51

t-test
3.43****
ns
4.47**
2.58*
7.71****
ns
ns
ns

I have also analyzed the interaction effect of sex and age on dysfunctional
eating behaviors by applying Univariate ANOVA, which indicated that it is significant (F (3, 231) = 6.384, p = 0.012 <0.05). Dividing the participants into two age
groups with the command Split File, I conducted the Independent samples T-test
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including the other two variables. Significant differences were noted only between
female and male adults, in favor of the first. Between male and female adolescents,
the differences observed in favor of the former were not significant. Similarly,
I used Split File commend to divide participants depending on sex and I have
analyzed the differences between adolescents and adults through Independent
samples T-test. This revealed significant differences between adolescent and adult
male participants, in favor of the first, but not between adolescent and adult females.
Table no. 3
Independent group T-test differences in dysfunctional eating behavior between age and gender
Female
Male
M
SD
M
SD
Adolescents
37.27
8.99
36.05
36.05
Adults
37.98
10.01
30.33
30.33
Note: T-test1 – between female and male: 1. Adolescents, 2. Adults;
T-test2 – between adolescents and adults 1. Female, 2. Male;
**p <0.01, ***p<0.005

t-test1
ns
3.18***

t-test2
ns
4.13**

4. DISCUSSION

To date, most studies on eating behavior within Romanian population have
analyzed healthy eating behaviors (Vintilă, 2012; Buhociu, Alexandrescu & Paşol,
2014; Todoran, Mureşan & Todea, 2014) and to a lesser extent dysfunctional
eating. Moreover, the motivational dynamics behind it have not been identified yet.
This study aimed to investigate these issues.
Although I expected to find more significant differences between adolescents
and adults in terms of eating behavior characteristics, thin ideal internalization and
motivational dynamics of eating regulation, the only differences noted were that
adults show a significantly higher level of relative autonomous motivation of eating
regulation compared to adolescents, and that adolescents reported a significantly
higher relative intrinsic goals of eating regulation compared to adults.
The lack of differences can be attributed to the fact that most adult participants
were aged between 20 and 30 years old (a total of 80, only 35 beyond that age),
stage in which body image concerns and the impact of socio-cultural pressures on
thinness may still have an important influence. 20-30 years old segment is marked
by a desire to find and attract potential partners to establish short or long term
romantic relationships. In this respect, “to invest” in appearance, in the current
social context in which it is highly valued, seems a prerequisite of romantic
desirability. One more reason to believe this is the relatively similar level of internalization of stereotypical ideal of feminine attractiveness that promotes thinness,
both in case of adolescents and adults.
Also, significant differences between adolescents and adults in terms of
dysfunctional eating behavior and body image concerns can be explained by a
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relative uniformity of the impact of sociocultural pressures to achieve this ideal on
more extensive age groups. The adults and adolescents tested could equally aspire
to approximatively achieve the thin ideal, in order to get the associated benefits –
happiness, success, youth and social acceptance, and avoid the negative labels
associated with overweight – laziness, lack of will and control (McKinley, 2002; as
cited in Rojas Segura, 2009). And this, empirically proved to develop dissatisfaction
regarding their appearance, leading to the development of dysfunctional eating
behaviors (Stice, Spangler, & Agras, 2001).
In case of following a diet, the teenagers said, in a significantly higher
proportion than adults, that they would be rather motivated by attaining health than
physical attractiveness, which may mean either that adolescents responded
desirable or is a further signal that adults are becoming increasingly more
concerned about physical appearance. Another explanation for the tendency of
adults to regulate eating behavior aiming physical attractiveness could be the
significant difference in BMI between them and adolescents, in favor of the first
(Madu = 22.83, Mado = 20.06, t (230) = –5.861, p<0.001). “Extra pounds” could
be an important reason of this choice.
Adults, on the other hand showed a significantly higher level of autonomous
rather than controlled motivation compared to adolescents, according to data. This
could be explained by the fact that more adults than teenagers would follow a diet
to the extent that is consistent with their life goals and personal values. Teenagers
however, are at an age when they do not have a perfectly shaped self-identity image,
and thus, they do not base their behavioral management on goals and values
strongly rooted within self. This leads them to adopt external values and socially
rewarded behaviors, accompanied by feeling of obligation toward others or the self.
Female participants reported significantly more dysfunctional eating behaviors
(specifically, restricted and emotional eating) and body image dissatisfaction
compared to males. These results support the empirical data obtained in previous
studies (Krizbai, 2010; Fairburn & Harrison, 2003; Spillane et al., 2004). The
increasing objectification of woman and female evaluation, with attractiveness as
main criteria, are factors that contribute significantly to creating differences between
the sexes (Fredrickson et al., 1998; Colagero, Davis & Thompson, 2006). Perhaps
not accidentally female participants manifested more restrictive eating behaviors
than males. The latter often uses physical activity as a means of weight control and
body toning (Paxton et al., 1991; Davis & Cowles, 1991). Also, emotional eating
seems to be a coping method that women use more than men to regulate emotional
distress. Empirical data support this idea in that women evaluate stressors as being
more severe (Tamres, Janicki & Helgeson, 2002), have significantly higher rates of
chronic stress, compared to men and use more emotion centered and avoidance
coping styles, while the latter uses more rational and detachment coping styles
(Matud, 2004).
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A more detailed analysis revealed differences in relation to dysfunctional
eating behavior manifested only between female and male adults (in favor of the
first), but not among adolescents belonging to both sexes, and only among male
adolescents and adults (in favor of the former), and not the female participants.
These data might suggest that in adolescence, both girls and boys are equally
“victims” of sociocultural pressures, namely to the desire to achieve the thin ideal.
However, with age, men are less affected by them than women, but also than male
adolescents. In the same vein, previous longitudinal studies have shown a decrease
of body dissatisfaction in male adolescents and an increase in the case of female
adolescents (Bearman, Martinez & Stice, 2006). Because men valuation systems
tends to take more into account the professional status, they redirect their energy
towards achieving performance in social and professional areas. Instead, valuing
women for their physical appearance remains a constant in their lives, which could
explain the lack of differences between adolescent and adult female participants.
The fact that male and female participants did not differ in the degree of
internalization of feminine thin ideal indicates a relatively equal adherence that
only serves to increase the pressure women feel to “incarnate” it.
The present study has some limitations: the adult group largely consists of a
segment of young population (20-30 years) and involved only Romanian participants
from Moldavia: Bacău, Iaşi and Neamţ County thus it requires prudence in
generalizing the results.
5. CONCLUSIONS AND FUTURE RESEARCH DIRECTIONS

The results of this descriptive study brought additional knowledge concerning
dysfunctional eating behavior and eating regulation dynamics of Romanian adolescents
and adults of both genders, which can be considered an important starting point in
guiding preventive and remedial therapeutic interventions on eating disorders.
Also, determining the degree of internalization of feminine thin ideal gives us a
clearer idea of the risk of the development of dysfunctional eating behaviors in the
Romanian population.
Future research may explore how eating behavior and motivational dynamics
of eating regulation change over time using longitudinal design. I also consider
useful the development of a scale for evaluating the degree of internalization of the
male ideal of attractiveness.
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REZUMAT
Scopul acestui studiu a fost acela de a analiza caracteristicile comportamentului alimentar
disfuncţional (mâncatul necontrolat, restrictiv şi emoţional), nemulţumirile privind aspectul corporal,
gradul de internalizare al idealului de atractivitate feminin al supleţii şi dinamicile motivaţionale
implicate în reglarea comportamentului alimentar (motivaţie autonomă vs. motivaţie controlată,
scopuri intrinseci vs. extrinseci) în sfera românească. Eşantionul studiat a cuprins 232 subiecţi (160 de
femei şi 62 de bărbaţi), dintre care 117 au fost adolescenţi şi 115 adulţi. Instrumentele utilizate au
inclus cinci scale de autoraportare. Surprinzător, rezultatele au indicat puţine diferenţe semnificative
între adolescenţi şi adulţi. Cele mai multe diferenţe semnificative statistic au fost obţinute între
participanţi de sex feminin şi masculin.

PREDICTORI AI STRESULUI LA CUPLURILE INFERTILE
ROXANA TUDORACHE DUMITRU∗, MARIA NICOLETA TURLIUC
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Abstract
Infertility is a stressful experience many couples face with. This paper summarizes the results
of a cross-sectional study which was carried out in a sample of 85 infertile couples (N = 170 individuals).
Participants completed several standardized measures, in order to capture the level of infertilityrelated stres, neuroticism, alexithymia, resilience, internal locus of control, self-efficacy, problemfocused coping and irrational cognitions related to infertility, and perceived social support. In the
current sample of infertile couples, stress showed a moderate level. Gender and level of formal
education had no significant effects on the infertility-related stress. There was no significant association
between the level of stress and number of medically-assisted human reproduction procedures that
couples had pursued. In order to reveal the predictors of stress, a multiple linear regression analysis
was performed. All independent variables accounted for 55% of the variance in stress. Four positive
predictors for infertility-related stress were retained: neuroticism (β = 0.30; p < 0.001), alexithymia
(β = 0.23; p < 0.001), internal locus of control (β = 0.27; p < 0.001), and the irrational cognitions related to
infertility (β = 0.26; p < 0.001). The results have practical implications for infertility counseling.
Cuvinte-cheie: cupluri infertile, stres, caracteristici individuale, suport social predictori.
Keywords: infertile couples, stress, individual characteristics, social support, predictors.
1. INTRODUCERE

Infertilitatea este o problemă de sănătate publică, prin efectul negativ pe care
îl are în planul natalităţii, precum şi prin consecinţele psihice pe care diagnosticul
le produce asupra partenerilor unui cuplu care întâmpină dificultăţi în efortul de a
da naştere unui copil. Presiunea socială asupra cuplurilor infertile este atât de mare,
încât mare parte dintre aceştia refuză să vorbească în public despre problema cu
care se confruntă şi chiar întâmpină dificultăţi în a se confesa propriilor familii.
Infertilitatea constituie un eveniment de viaţă stresant, întrucât cuplurile care
nu se pot alinia aşteptărilor de a avea un copil, aşa cum partenerii îşi impun sau
cum le este impus de către societate (prin stereotipuri), tind să se confrunte cu
numeroase riscuri (Andrews, Abbey şi Halman, 1991). Potrivit datelor unor studii,
∗
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comparativ cu populaţia generală, femeile şi bărbaţii infertili tind să raporteze
niveluri mai ridicate ale distresului psihologic (Wright et al., 1991). La începutul
anilor 1980, B. E. Menning a sugerat că infertilitatea reprezintă o criză psihologică
majoră pentru partenerii unui cuplu, care implică stres şi durere (cf. Covington şi
Hammer-Burns, 2006). Infertilitatea implică un proces gradual de doliu care are la
bază o acumulare graduală în timp de pierderi (Isikoglu et al., 2006). Este vorba
despre pierderea încrederii partenerilor în posibilitatea de a da naştere unui copil,
deteriorarea sănătăţii individuale şi a funcţionării relaţiei de cuplu, deprecierea
stării de bine în planul funcţionării fizice şi emoţionale, pierderea ţelurilor de viaţă,
a prestigiului, a încrederii în sine şi în viitor. În cele din urmă, neacceptarea
pierderilor are un impact asupra adaptării pe termen lung a cuplului la experienţa
traumatizantă a infertilităţii, cât şi în planul deciziilor în privinţa tratamentului şi a
alternativelor de extindere a familiei, precum adoptarea unui copil.
Indiferent de background-ul social şi cultural, bărbaţii şi femeile care se
confruntă cu experienţa infertilităţii trăiesc cronic sentimente de inadecvare a
propriei persoane, deficienţă sexuală, inferioritate, lipsă de valoare (stimă de sine
scăzută), ruşine, vinovăţie şi ostilitate (Dyer, Abrahams, Mokoena şi Van der Spuy,
2004; Nachtigall et al., 1997; Pook, Tuschen-Caffier şi Krause, 2004). În plus,
bărbaţii diagnosticaţi cu infertilitate de etiologie masculină tind să se simtă mai
stigmatizaţi, în comparaţie cu bărbaţii ai căror partenere de viaţă sunt infertile sau
cu cei care sunt diagnoticaţi cu infertilitate idiopatică (cf. Nachtigall et al., 1997).
În schimb, indiferent de etiologia diagnosticului, femeile tind să resimtă stigmatul
infertilităţii într-o proporţie mai mare, în comparaţie cu bărbaţii.
2. METODOLOGIE
2.1. SCOP ŞI IPOTEZE

Studiul şi-a propus evidenţierea contribuţiei pe care caracteristicile individuale
generale şi cele specifice infertilităţii prezente la partenerii cuplurilor infertile o au
în explicarea diferenţelor în ceea ce priveşte nivelul stresului asociat infertilităţii.
S-a pornit de la premisa că modalitatea în care partenerii unui cuplu care se confruntă
cu infertilitatea încearcă să se adapteze la stresul asociat acestei probleme depinde
de resursele individuale (cognitive şi emoţionale) şi de cele sociale de care dispun
şi pe care le activează, pentru a controla evenimentul negativ ce are loc în vieţile
lor. Când aceste resurse există la un nivel suficient, sunt conştientizate şi utilizate,
ele contribuie la rezilienţa partenerilor în planul funcţionării individuale şi în cel al
relaţiei de cuplu, prin restabilirea şi menţinerea echilibrului psiho-emoţional. Ipotezele
de lucru care au jalonat demersul investigativ au fost:
a) Instabilitatea emoţională şi alexitimia sunt predictori pozitivi ai stresului
produs de infertilitate;
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b) Caracteristicile cognitive referitoare la locul controlului (intern) şi la
credinţele iraţionale despre infertilitate sunt predictori pozitivi ai stresului asociat
infertilităţii;
c) Rezilienţa în raport cu factorii adversivi care intervin în traseul dezvoltării
unui individ, auto-eficacitatea şi coping-ul centrat pe rezolvarea problemei infertilităţii
sunt predictori negativi ai stresului;
d) Suportul din partea reţelei sociale este predictor negativ al stresului produs
de infertilitate.
2.2. VARIABILE ŞI DESIGN

Designul studiului a fost transversal şi corelaţional. Variabilele care au fost
luate în considerare ca potenţiali predictori ai stresului pe care partenerii cuplurilor
analizate îl experimentau ca urmare a infertilităţii sunt: nevrotismul, alexitimia,
rezilienţa, locul controlului (intern), percepţia cu privire la auto-eficacitatea în
depăşirea dificultăţilor produse de infertilitate, coping-ul centrat pe rezolvarea
problemei infertilităţii, credinţele iraţionale referitoare la parentalitate şi infertilitate,
respectiv suportul social perceput.
Nevrotismul (instabilitatea emoţională) descrie un pattern cognitiv, emoţional
şi comportamental în care predomină tendinţa unei persoane de a opera cu ideaţii
negative (disfuncţionale) şi de a trăi emoţii, precum teamă, tristeţe, jenă în relaţiile
interpersonale, furie sau vinovăţie. Persoanele instabile în plan emoţional tind să
fie iritabile şi conflictuale, experimentează stări de încordare nervoasă (mai ales în
situaţii stresante) şi au probleme în ceea ce priveşte controlul impulsurilor acţionale
(Benet-Martínez şi John, 1998). În cadrul unui studiu, au fost investigate răspunsurile
emoţionale pe termen scurt pe care femeile le manifestă după prima fertilizare
in vitro sau injectare intracitoplasmică cu spermatozoizi, urmată de efectuarea
testului de sarcină (Verhaak et al, 2005a). Datele au evidenţiat creşterea nivelului
anxietăţii şi a depresiei după primul ciclu de tratament eşuat, nevrotismul, sentimentul
de neputiinţă în confruntarea cu problema infertilităţii şi insatisfacţia cu privire la
viaţa maritală şi la cea sexuală fiind principalii factori de risc.
Ca dispoziţie individuală relativ stabilă în timp, alexitimia este caracterizată
prin dificultatea de identificare (conştientizare), descriere şi exprimare a emoţiilor
(Parker, Taylor şi Bagby, 2003). Persoanele alextimice întâmpină dificultăţi în a
diferenţia emoţiile pe care le trăiesc, în a le exprima verbal şi în a realiza că
anumite senzaţii fizice pot fi manifestări ale propriilor lor emoţii (Kooiman, 1998).
Rezultatele unui studiu indică faptul că bărbaţii infertili prezintă scoruri mai
ridicate la alexitimie, comparativ cu bărbaţii sănătoşi, însă scoruri mai scăzute
comparativ cu bărbaţii nespitalizaţi pentru afecţiuni psihosomatice (Conrad et al.,
2001). De asemenea, femeile care se confruntă cu infertilitatea (de etiologie organică
sau idiopatică) tind să prezinte niveluri mai ridicate ale alexitimiei, sugerându-se că
aşa-numita alexitimie secundară poate fi utilizată ca o strategie de coping la
solicitările psihice (Lamas et al., 2006).
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În literatura din domeniul psihologiei dezvoltării, precum şi al psihologiei
evenimentelor traumatice, rezilienţa este descrisă mai larg, ca un proces dinamic ce
implică adaptarea şi, în acelaşi timp, un rezultat al adaptării unei persoane în planul
funcţionării cognitive, emoţionale şi sociale, în ciuda circumstanţelor ameninţătoare la
adresa echilibrului psihologic (Masten, Best şi Garmezy, 1990). Literatura prezintă
o varietate de factori care condiţionează rezilienţa, această situaţie datorându-se
diferenţelor dintre autorii care au conceptualizat şi au măsurat constructul referitor
la rezilienţă. Totuşi, se poate detaşa un corp consistent de rezultate care evidenţiază
auto-eficacitatea, perseverenţa, locul controlului intern şi coping-ul activ (centrat
pe rezolvarea problemelor de viaţă) printre factorii interni (Luthans,Vogelgesang şi
Lester, 2006; Tedeschi şi Kilmer, 2005), iar suportul social printre factorii externi
(Hardy, Concato şi Gill, 2004; Werner şi Smith, 2001). În contextul studiului pe
care l-am realizat, rezilienţa a semnificat abilitatea unei persoane de a-şi reveni şi
de a se recupera în urma confruntării cu o solicitare stresantă (Smith et al., 2008).
În ceea ce priveşte relaţia cu infertilitatea, rezultatele studiilor sugerează că rezilienţa
reprezintă un factor protectiv nespecific (general) împotriva stresului asociat
infertilităţii (Sexton, Byrd şi von Kluge, 2010), jucând un rol predictiv pozitiv în
raport cu indicatorii calităţii vieţii şi cu starea de bine în rândul persoanelor/
cuplurilor diagnosticate cu diverse tipuri de infertilitate (Herrmann et al., 2011).
Percepţia cu privire la auto-eficacitate este conceptualizată prin credinţele pe
care o persoană le are despre capacitatea sa de a ajunge la anumite standarde de
performanţă (într-un anumit domeniu de activitate sau într-o sarcină specifică) şi de
a controla evenimentele care au loc în viaţa sa (Bandura, 1977, 1994). În plan
emoţional, un puternic sentiment al auto-eficacităţii moderează nivelul stresului pe
care o persoană îl resimte atunci când se confruntă cu diverse solicitări sau
evenimente de viaţă. Astfel, persoanele care cred că pot exercita un control asupra
situaţiilor ameninţătoare îşi imaginează scheme cognitive corespunzătoare, percep
situaţiile mai degrabă ca pe nişte provocări şi caută oportunităţi pentru soluţionare
(Bandura, 1977). Un studiu realizat de F. M. Andrews şi colegii săi (1992) a
raportat că, în comparaţie cu stresul cauzat de orice alt eveniment de viaţă negativ,
cel cauzat de infertilitate are un efect negativ mult mai puternic în planul percepţiei
femeilor infertile cu privire la auto-eficacitate în general. De asemenea, percepţia
cu privire la auto-eficacitatea în surmontarea dificultăţilor generate de infertilitate a
fost relaţionată cu strategiile de adaptare la stres, identificându-se corelaţii pozitive
între nivelul ridicat al auto-eficacităţii şi strategiile orientate către reevaluarea
pozitivă a infertilităţii şi autocontrol, respectiv corelaţii negative între nivelul autoeficacităţii şi strategiile orientate către evitarea dificultăţilor (Cosineau et al., 2006).
În ceea ce priveşte locul controlului, J. Rotter (1966) a sistematizat o
clasificare binară a anticipărilor pe care indivizii umani le fac cu privire la
controlul evenimentelor care au loc în vieţile lor. Astfel, unii indivizi situează la
nivelul propriei persoane factorii care ar putea influenţa cursul evenimentelor prin
care trec sau al situaţiilor cu care se confruntă. Alţii, dimpotrivă, situează aceşti
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factori în situaţia, şansa sau puterea celorlalţi. Rotter a numit primul tip de atribuiri
credinţe în controlul intern (internalism), iar cel de-al doilea tip credinţe în control
extern (externalism). Există studii, potrivit cărora orientarea predominantă a
bărbaţilor infertili către locul controlului intern tinde să se asocieze cu niveluri mai
ridicate ale stresului (Koropatnick, Daniluk şi Pattinson, 1993).
Cercetătorii care s-au preocupat de problema adaptării la solicitările stresante
fac distincţie între trei stiluri (strategii) generale de soluţionare a problemelor:
confruntarea activă cu problemele, eforturile în vederea restabilirii echilibrului
emoţional şi evitarea (Matthews, Deary şi Whiteman, 2005). Confruntarea cu situaţiile
stresante sau stilul de coping centrat pe rezolvarea problemelor de viaţă presupune
eforturile pe care o persoană le face pentru a modifica situaţiile externe obiective
pe care le traversează, adesea prin întocmirea şi punerea în practică a unui plan de
acţiune. Datele raportate în studii au evidenţiat relaţii semnificative între nivelul
stresului cauzat de infertilitate (operaţionalizat prin nivelul depresiei după primirea
unui rezultat negativ cu privire la sarcină) şi stilul de coping evitant/centrat pe
rezolvarea problemei, precum şi pe înţelegerea şi exprimarea emoţiilor (Berghuis şi
Stanton, 2002) sau între nivelul stresului asociat infertilităţii şi stilurile de coping
bazate pe distanţare/autocontrol (Peterson, Newton, Rosen şi Schulman, 2006).
Deoarece infertilitatea implică o potenţială pierdere a controlului în ceea ce
priveşte atingerea unui scop important al vieţii, percepţiile şi evaluările individuale
asupra gradului de control sunt deosebit de importante, influenţând adaptarea
psihologică. În timp ce, în rândul femeilor, cogniţiile legate de infertilitate de tipul
neajutorării tind să fie predictori negativi ai adaptării emoţionale (pe termen scurt
sau lung) după eşecul tratamentelor pentru infertilitate, gândurile pozitive şi încrederea
în capacitatea de a gestiona problema infertilităţii se asociază cu o adaptare mai
bună la tratamentele specifice (Verhaak et al., 2005a, 2005b).
Suportul social desemnează totalitatea resurselor ancorate în reţeaua socială,
pe care indivizii umani le percep ca fiind disponibile sau care le sunt efectiv oferite
de către alte persoane, atât în contextul unor grupuri formale (de exemplu: grupurile
terapeutice sau cele de într-ajutorare), cât şi în contextul relaţiilor interpersonale
informale (de exemplu: relaţiile cu membrii familiei, prietenii sau colegii de
muncă) (Gottlieb şi Bergen, 2010). Ajutorul disponibil din partea reţelei sociale
poate implica suport emoţional, intrumental (material), informaţional sau suportul
pentru ridicarea stimei de sine şi a încrederii în propriile resurse. Rezultatele
studiilor evidenţiază beneficiile pe care suportul social le are în planul funcţionării
fizice, cognitive, emoţionale, comportamentale şi sociale a unei persoane (Gottlieb
şi Bergen, 2010; Israel et al., 2002, Walen şi Lachman, 2000). Suportul social
reprezintă o componentă importantă a adaptării femeilor la experienţa stresantă a
infertilităţii (Hsu şi Kuo, 2002; Martins, Peterson, Almeida şi Costa, 2011).
Pentru testarea ipotezelor, au fost analizate corelaţiile liniare dintre toate
variabilele măsurate (unitatea de analiză a fost reprezentată de indivizi). Ca prag de
referinţă pentru estimarea semnificaţiei statistice a fost considerată limita 0.05
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(bilaterală). În vederea evidenţierii predictorilor nivelului stresului asociat infertilităţii,
a fost utilizată analiza de regresie liniară multiplă. În modelul de regresie au fost
introduse numai variabilele independente care au prezentat corelaţii semnificative
din punct de vedere statistic şi cu valori absolute ≥ |±0.30| cu nivelul stresului
(variabila dependentă).
2.3. PARTICIPANŢI ŞI PROCEDURĂ

În baza de date finală au fost incluse protocoalele cu răspunsurile unui număr
de 170 de adulţi, dintre care 85 de femei şi 85 de bărbaţi care erau parteneri în
cupluri maritale diagnosticate cu infertilitate. Dintre participanţi, 31 erau la a doua
căsătorie. Partenerii formau cuplurile de perioade de timp cuprinse între 2.25 şi
20.33 ani (m = 11.44 ani; s = 4.87 ani). Cuplurile au apelat la serviciile de
specialitate ale clinicii ,,Omini” din Iaşi, în perioada iunie 2014–aprilie 2015.
Bărbaţii aveau vârste cuprinse între 30 şi 46 de ani (m = 36.23 ani; s = 4.27 ani), iar
femeile între 25 şi 43 de ani (m = 34.17 ani; s = 4.68 ani). Şaptezeci şi trei dintre
cupluri nu aveau în creştere niciun copil, 11 cupluri aveau în îngrijire un copil, iar
un cuplu – 2 copii (toate aceste cupluri erau diagnosticate cu infertilitate secundară).
Distribuţia cuplurilor în funcţie de tipul de diagnostic de infertilitate s-a prezentat,
după cum urmează: 36 – infertilitate feminină, 21 – infertilitate masculină, 11 –
infertilitate mixtă şi 17 – infertilitate idiopatică. Până în momentul participării la
studiu, cuplurile efectuaseră între 0 (56 de cupluri) şi 3 (patru cupluri) proceduri de
reproducere umană asistată medical.
Au fost recrutate toate cuplurile care şi-au dat consimţământul scris de a
participa la studiu şi, eventual, de a fi contactaţi într-o următoare etapă a studiului,
de natură intervenţională (terapie de grup prin abordarea experienţială). Chestionarele au fost administrate în cadrul activităţii de consiliere psihologică. În afara
diagnosticului de infertilitate, nu au existat alte criterii de includere a cuplurilor în
studiu. Respondenţii şi-au indicat identitatea, în vederea realizării unei baze de
recrutare pentru etapa intervenţională.
2.4. CHESTIONARELE ADMINISTRATE

Factorul de personalitate referitor la nevrotism a fost operaţionalizat cu scala
omonimă extrasă din Big Five Inventory/BFI (O. P. John, E. M. Donahue şi
R. L. Kentle). La fiecare dintre itemi, participanţii au răspuns alegând una dintre
cinci variante de răspuns, şi anume de la 1 – dezacord puternic la 5 – acord
puternic. Scorul total a fost calculat ca media scorurilor la itemi (domeniul de
variaţie posibil: 1–5). Scorurile ridicate (cuprinse între 4.50 şi 5) au semnificat un
nivel ridicat al nevrotismului. Pentru prezentul eşantion, valoarea consistenţei
interne (coeficientul α) a fost egală cu 0.83.
Alexitimia a fost operaţionalizată cu Toronto Alexithymia Scale/TAS
(Parker, Taylor şi Bagby, 2003). Scala include 20 de itemi, la care participanţii au
răspuns alegând una dintre cinci variante, şi anume de la 1 – dezacord total la 5 –
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acord total. În prezentul studiu, a fost calculat un scor total ca media scorurilor la
itemi (domeniul de variaţie posibil: 1–5). Un scor ridicat a fost interpretat ca
exprimând un nivel ridicat al alexitimiei. Pentru eşantionul de cupluri care au
participat la studiu, α = 0.93.
Caracteristica individuală referitoare la rezilienţa în raport cu factorii
adversivi şi evenimentele de viaţă negative a fost operaţionalizată utilizându-se
Brief Resilience Scale/BRS (Smith et al., 2008). Scala conţine şase itemi, la care
un subiect poate răspunde alegând una dintre cinci variante (de la 1 – dezacord
total până la 5 – acord total). Scorul unui subiect se obţine prin calcularea mediei
scorurilor la cei şase itemi şi poate fi cuprins între 1 şi 5. Un scor ridicat semnifică
rezilienţa. Pentru prezentul eşantion de cupluri infertile, α = 0.85.
Variabilele referitoare la locul controlului, percepţia cu privire la autoeficacitatea în rezolvarea problemei infertilităţii, coping-ul centrat pe depăşirea
dificultăţilor produse de infertilitate, respectiv suportul social au fost măsurate cu
Resilience Assessment Questionnaire/RAQ (Dumitru, Turliuc şi Herb, 2014).
Participanţii au răspuns la fiecare dintre itemi pe o scală cu cinci ancore verbale, şi
anume de la 1 – dezacord total până la 5 – acord total. Pentru fiecare dintre cele
patru dimensiuni, scorul a fost calculat prin însumarea scorurilor la itemii corespunzători (domeniul de variaţie posibil: 3–15). Scorurile ridicate au semnificat
locul controlului intern, auto-eficacitatea, coping-ul centrat pe rezolvarea problemei
infertilităţii, respectiv nivelul ridicat al suportului social pentru depăşirea dificultăţilor
asociate infertilităţii. Pentru prezentul studiu, valorile consistenţei interne au fost:
locul controlului – 0.61, auto-eficacitatea percepută – 0.69, coping-ul centrat pe
rezolvarea problemei infertilităţii – 0.57 şi suportul social perceput – 0.68.
Credinţele iraţionale referitoare la parentalitate şi infertilitate au fost operaţionalizate cu 12 itemi propuşi de Fardiazar, Amanati şi Azami (2012). La fiecare
dintre itemi, participanţii au răspuns pe o scală de tip Likert cu cinci trepte (de la
1 – total în dezacord la 5 – total de acord). Scorul unui participant a fost obţinut
prin însumarea scorurilor la itemi (domeniul de variaţie posibil: 12–60). Un scor
ridicat a fost interpretat ca semnificând un nivel accentuat al cogniţiilor iraţionale
referitoare la infertilitate. Pentru prezentul studiu, α = 0.84.
Stresul asociat infertilităţii a fost măsurat cu Fertility Problem Inventory/FPI
(Newton et al., 1999). Instrumentul conţine 46 de itemi care evaluează distresul
specific cauzat de problemele cu fertilitatea. Itemii sunt structuraţi pe cinci scale:
probleme sociale, sexuale, relaţionale, respingerea stilului de viaţă fără copii şi
nevoia de a fi părinte. În prezentul studiu, scala referitoare la problemele sexuale
nu a fost utilizată. Pentru fiecare dintre participanţi, a fost calculat un scor total ca
media scorurilor la toţi itemii (domeniul de variaţie posibil: 1–6). Un scor ridicat a
semnificat un nivel ridicat al stresului cauzat de infertilitate. Pentru eşantionul de
cupluri infertile care au participat la studiu, α = 0.75.

8

Predictori ai stresului la cuplurile infertile

275

3. REZULTATE
3.1. ANALIZE PRELIMINARE

Tabelul nr. 1 listează principalii indicatori descriptivi pentru distribuţiile
variabilelor măsurate. Ţinându-se cont de domeniul de variaţie posibilă a scorurilor
la chestionarele administrate, partenerii din cuplurile analizate au manifestat
tendinţa de a obţine: a) scoruri moderate la factorul de personalitate referitor la
nevrotism, locul controlului (intern), coping-ul centrat pe rezolvarea problemei
infertilităţii, suportul social perceput, credinţele iraţionale legate de infertilitate,
respectiv stresul asociat infertilităţii; b) scoruri moderate spre ridicate la alexitimie,
rezilienţa ca abilitate de recuperare după perioade îndelungate de stres şi percepţia
cu privire la autoeficacitatea în gestionarea dificultăţilor asociate infertilităţii.
Tabelul nr. 1
Indicatori descriptivi pentru distribuţiile variabilelor măsurate
Variabile
1. Nevrotism
2. Alexitimie
3. Rezilienţă
4. Loc control (intern)
5. Autoeficacitate
6. Coping – rezolvarea problemei infertilităţii
7. Credinţe iraţionale legate de infertilitate
8. Suport social perceput
9. Stres asociat infertilităţii

m
2.80
2.66
3.77
8.95
9.61
9.17
38.38
6.74
3.05

s
0.70
0.51
0.72
1.98
1.80
2.00
8.66
3.05
0.53

Skewness
0.33
0.47
– 0.27
– 0.22
– 0.39
– 0.31
– 0.23
– 0.09
0.13

Kurtosis
0.16
– 0.76
– 0.13
– 0.71
– 0.37
– 0.73
– 0.06
– 0.61
– 0.58

Valorile absolute ale indicatorului asimetriei au fost cuprinse între 0.09
(suportul social perceput) şi 0.47 (alexitimie). Majoritatea variabilelor au prezentat
distribuţii cu o uşoară asimetrie negativă, rezultat care reflectă tendinţa scorurilor
de a se concentra în zona valorilor moderate sau uşor ridicate. Valorile absolute ale
indicatorului boltirii au fost cuprinse între 0.06 (credinţe iraţionale legate de
infertilitate) şi 0.76 (alexitimie). Ţinându-se cont de aceste rezultate, s-a considerat
că variabilele măsurate nu au prezentat probleme semnificative în ceea ce priveşte
normalitatea distribuţiilor.
Genul participanţilor la studiu nu a avut efect semnificativ asupra nivelului
stresului asociat infertilităţii: mfemei = 3.08, sfemei = 0.55, mbărbaţi = 3.01, sbărbaţi = 0.52,
t = 0.82, p = 0.412. De asemenea, nivelul educaţiei pe care participanţii o primiseră
(studii medii vs. studii universitare sau postuniversitare) nu a avut efect semnificativ
asupra stresului produs de infertilitate: m studii medii = 3.09, sstudii medii = 0.54,
mstudii universitare sau postuniversitare = 3.01, sstudii universitare sau postuniversitare = 0.53, t = 0.96, p = 0.382.
Tabelul nr. 2 prezintă valorile corelaţiilor dintre variabilele măsurate. Nivelul
stresului asociat infertilităţii s-a asociat pozitiv şi cu o intensitate moderată cu
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scorurile la: instabilitatea emoţională (r = 0.55; p < 0.001), alexitimie (r = 0.47; p <
0.001), locul controlului intern (r = 0.47; p < 0.001) şi credinţele iraţionale
referitoare la infertilitate (r = 0.51; p < 0.001). Scorul la stresul asociat infertilităţii
s-a asociat negativ, însă cu o intensitate ceva mai scăzută cu scorurile la rezilienţă
(r = – 0.39; p < 0.001) şi coping-ul centrat pe rezolvarea problemei infertilităţii
(r = – 0.32; p < 0.001). Variabila referitoare la nivelul stresului asociat infertilităţii
a prezentat şi alte corelaţii semnificative (pozitive sau negative), însă intensitatea
asocierilor s-a situat fie sub 0.30, fie sub 0.20, motiv pentru care nu le mai
analizăm.
Tabelul nr. 2
Corelaţiile dintre variabilele măsurate
Variabile
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Nevrotism
–
2. Alexitimie
0.18
–
3. Rezilienţă
–
–0.45 –0.23
4. Loc control (intern)
–
0.32
0.30 –0.05
5. Autoeficacitate
0.10
–
–0.35 –0.16 0.48
6. Coping – rezolvarea
–
–0.18 –0.23 0.34 –0.37 0.09
problemei infertilităţii
7. Credinţe iraţionale legate de
–
0.38
0.33 –0.45 0.09 –0.35 –0.25
infertilitate
8. Suport social perceput
–0.06 0.30
0.21
0.07
0.17
0.15
0.19
–
9. Stres asociat infertilităţii
0.55
0.47 –0.39 0.47 –0.26 –0.32 0.51 –0.18
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.

Nivelul stresului a prezentat o asociere nesemnificativă din punct de vedere
statistic (şi cu o mărime neglijabilă) cu numărul de proceduri medicale specifice
reproducerii umane asistate, pe care cuplurile le urmaseră (r = – 0.05; p = 0.898).
În schimb, nivelul stresului s-a asociat pozitiv (chiar dacă cu o mărime modestă) cu
vârsta participanţilor la studiu (r = 0.24; p < 0.01). Acest rezultat sugerează că
infertilitatea poate fi o problemă cu atât mai acută, cu cât vârsta femeilor este mai
înaintată, ţinându-se cont şi de caracteristicile biologice care sunt considerate
optime pentru obţinerea unei sarcini viabile.
3.2. DATE ALE ANALIZEI DE REGRESIE

Tabelul nr. 3 prezintă valorile nestandardizate şi standardizate ale coeficienţilor obţinute pentru modelul de regresie care a fost testat. În model, au fost
introduse ca variabile independente nevrotismul, alexitimia, rezilienţa, locul controlului
intern, coping-ul centrat pe rezolvarea problemei infertilităţii, respectiv credinţele
iraţionale asociate infertilităţii. Toate aceste variabile au prezentat corelaţii peste
|±0.30| cu nivelul stresului. În plus, au prezentat corelaţii între ele inferioare valorii
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|±0.50|, astfel fiind asigurată condiţia non-multicoliniarităţii variabilelor independente
care urmează să fie introduse într-un model de regresie. Modelul de regresie a fost
semnificativ din punct de vedere statistic (R = 0.75; R2ajustat = 0.550; F6, 163 = 35.47;
p < 0.001). Împreună, variabilele independente luate în calcul au explicat 55 % din
varianţa scorului la stresul asociat infertilităţii.
Tabelul nr. 3
Datele analizei de regresie cu stresul asociat infertilităţii ca variabilă dependentă
Variabile independente
1. Nevrotism
2. Alexitimie
3. Rezilienţă
4. Loc control (intern)
5. Coping – rezolvarea
problemei infertilităţii
6. Credinţe iraţionale asociate
infertilităţii
Notă: *** p < 0.001

B

ES

β

0.22
0.24
–0.03
0.07

0.04
0.06
0.04
0.02

0.30 ***
0.23 ***
–0.05
0.27 ***

Contribuţia unică la explicarea
varianţei variabilei dependente
0.0595
0.0445
–
0.0506

–0.006

0.01

–0.02

–

0.01

0.004

0.26 ***

0.0462

Nevrotismul (β = 0.30; p < 0.001), alexitimia (β = 0.23; p < 0.001), locul
controlului intern (β = 0.27; p < 0.001), respectiv credinţele iraţionale asociate
infertilităţii (β = 0.26; p < 0.001) au fost predictori pozitivi ai stresului. Cu alte
cuvinte, un nivel ridicat al instabilităţii emoţionale, al dificultăţii de conştientizare
şi exprimare a emoţiilor, internalismului şi al credinţelor iraţionale referitoare la
parentalitate şi infertilitate a tins să se asocieze cu un scor mai ridicat la stresul pe
care partenerii cuplurilor infertile îl experimentau. Fiecare dintre cele patru
variabile independente a explicat între 4.45 % şi 5.95 % din varianţa stresului
asociat infertilităţii.
4. DISCUŢII ŞI CONCLUZII

Studiul pe care l-am realizat a urmărit evidenţierea rolului predictiv pe care
instabilitatea emoţională, alexitimia, rezilienţa (abilitatea de recuperare după confruntarea cu evenimente de viaţă negative), respectiv, o serie de caracteristici
individuale importante pentru dinamica adaptării din punct de vedere psihologic la
experienţa negativă a infertilităţii (cogniţiile iraţionale, auto-eficacitatea cu privire
la depăşirea dificultăţilor, locul controlului, coping-ul centrat pe rezolvarea problemei
infertilităţii şi suportul social), îl joacă în raport cu stresul asociat infertilităţii.
Datele analizei de regresie multiplă au susţinut primele două dintre ipotezele de
lucru de la care am pornit. Nevrotismul, alexitimia, locul controlului (intern) şi
credinţele iraţionale legate de parentalitate şi infertilitate au fost predictori ai
nivelului stresului pe care partenerii cuplurilor analizate îl resimţeau cu privire la
infertilitate. Datele pe care le-am obţinut confirmă rezultatele raportate de alte
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studii, care au evidenţiat rolul pe care nevrotismul, alexitimia şi locul controlului
intern îl au în raport cu stresul asociat infertilităţii şi adaptarea psihologică (Conrad
et al., 2001; Koropatnick, Daniluk şi Pattinson, 1993; Lamas et al., 2006; Verhaak
et al., 2005). O contribuţie a prezentului studiu o reprezintă luarea în considerare a
cogniţiilor iraţionale referitoare la parentalitate şi infertilitate. Această variabilă a
început să stea în atenţia cercetătorilor relativ de puţin timp, fiind considerată un
factor care contribuie la stresul pe care persoanele/cuplurile infertile îl experimentează,
precum şi la percepţia negativă cu privire la starea de sănătate ca domeniu al
calităţii vieţii (Fardiazar, Amanati şi Azami, 2012; Fekkes et al., 2003; Khayata
et al., 2003).
În prezentul studiu, s-a lucrat pe un număr relativ mic de cupluri infertile care
au fost recrutate pe parcursul a câtorva luni dintre pacienţii unei singure clinici de
specialitate. Recrutarea cuplurilor a decurs relativ greu, datorită caracteristicilor
speciale pe care acestea le prezentau. În studiile publicate în literatura de specialitate,
volumele eşantioanelor de subiecţi sunt, de regulă, mai ridicate (între 150 şi 300),
însă aceste studii au implicat colectarea datelor din mai multe clinici şi un număr
mai mare de autori. Totuşi, unul dintre avantajele studiului pe care l-am realizat
este reprezentat de faptul că au fost recrutaţi ambii parteneri, studiile pe care le-am
consultat în literatura de specialitate neutilizând o astfel de abordare.
Pe de altă parte, variabilele au fost măsurate utilizându-se un protocol cu
chestionare standardizate care au fost completate de partenerii cuplurilor diagnosticate
cu infertilitate. Aşadar, datele au fost colectate în baza unei strategii care a implicat
autoraportarea. Se cunoaşte, însă, că o astfel de strategie implică riscul ca
respondenţii să nu fie întotdeauna sinceri în dezvăluirile pe care le fac, iar acest
lucru se întâmplă din mai multe motive. Dorinţa respondenţilor de a se proteja este
una dintre ele, iar această tendinţă se poate activa într-o mai mare măsură în cazul
partenerilor care experimentează problema neplăcută a infertilităţii. Chiar dacă, în
contextul discuţiei pe care cuplurile analizate au avut-o cu autoarea prezentei
lucrări, partenerii au fost asiguraţi de confidenţialitatea informaţiilor pe care urmau
să le ofere despre ei şi a răspunsurilor la chestionare, subliniindu-se faptul că
experienţa infertilităţii poate aduce cu sine reanalizarea resurselor individuale şi a
celor de care un cuplu dispune, precum şi resemnificarea într-o manieră constructivă a
evenimentelor, scopurilor de viaţă şi a direcţiilor de acţiune şi dezvoltare, este
posibil ca tendinţa defensivă în rândul unora dintre partenerii cuplurilor să se fi
păstrat. Precizăm faptul că activitatea de completare a chestionarelor a fost realizată în
prezenţa psihologului, respondenţii având posibilitatea de a pune întrebări, pentru
a-şi clarifica anumite neînţelegeri cu privire la semnificaţia conţinutului itemilor
sau a variantelor de răspuns care le-au fost puse la dispoziţie pentru fiecare
chestionar în parte. În plus, respondenţii au fost încurajaţi să realizeze o analiză cât
mai obiectivă a condiţiei lor din prezent, precum şi a vieţii de cuplu şi, în
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consecinţă, să răspundă cât mai sincer, aplicarea chestionarelor fiind prezentată ca
un preambul pentru o posibilă intervenţie de grup, prin metode şi tehnici de factură
experienţială.
Experienţa infertilităţii implică o provocare pentru partenerii unui cuplu,
întrucât parentalitatea reprezintă o dimensiune emoţională şi socială puternic
valorizată de societate. Fiecare cuplu îşi construieşte o identitate proprie, în care
scopurile de viaţă ale partenerilor sunt conciliate, iar eforturile comune sunt menite
să le satisfacă aşteptările şi să le aducă mulţumire. Cel mai adesea, dificultatea de a
avea copii este percepută ca o experienţă dureroasă (Covington şi Hammer-Burns,
2006; Isikoglu et al., 2006), partenerii interogându-se asupra factorilor care au
condus la o astfel de situaţie, precum şi asupra posibilităţilor de a o surmonta.
Atunci când răspunsurile întârzie să apară, partenerii cuplului infertil experimentează
scăderea stimei de sine, satisfacţiei faţă de relaţie (şi faţă de viaţă, în general),
sentimente de culpabilitate, acuze reciproce, idei fataliste, ajungând, adesea, la
conflictualitate ridicată şi la riscul disoluţiei cuplului. De fapt, activându-şi o serie
de aşteptări şi reprezentări stereotipizate şi resimţind presiunile normative dominante
pentru cultura în care trăiesc, partenerii îşi limitează posibilităţile constructive de a
gândi, de a adopta decizii şi a acţiona, astfel evidenţiindu-se nevoia de ajutor din
afara cuplului. În acest sens, clinicile specializate în reproducerea umană au înţeles
importanţa abordării multidisciplinare în asistarea cuplurilor infertile, în care
consilierea şi procedurile medicale trebuie să se împletească cu suportul psihoterapeutic (Covington şi Hammer-Burns, 2006). Datele studiilor de factură intervenţională care au fost realizate pe cupluri infertile, utilizându-se abordări
terapeutice cognitiv-comportamentale, centrate pe emoţii sau care au vizat creşterea
abilităţilor implicate în gestionarea stresului sunt optimiste, evidenţiind beneficiile
pe termen scurt şi lung pe care le are lucrul cu cogniţiile şi emoţiile partenerilor
unui cuplu infertil (Boivin, 2003; De Liz şi Strauss, 2005; Tuschen-Caffler, Florin,
Krause şi Pook, 1999).
Primit în redacţie la: 5.07.2015
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REZUMAT
Infertilitatea este o experienţă stresantă pe care multe cupluri o întâmpină. Această lucrare
sumarizează rezultatele unui studiu transversal care a fost efectuat pe un eşantion de 85 de cupluri
infertile (N = 170 de indivizi). Participanţii au completat mai multe instrumente standardizate, pentru
a se estima nivelul stresului relaţionat cu infertilitatea, nevrotismului, alexitimiei, rezilienţei, locului
controlului intern, auto-eficacităţii, coping-ului centrat pe rezolvarea problemelor şi nivelul suportului
social perceput. În prezentul eşantion de cupluri infertile, stresul a înregistrat un nivel moderat. Genul
şi nivelul educaţiei formale nu au avut efecte semnificative asupra stresului asociat infertilităţii. De
asemenea, nu s-a obţinut o asociere semnificativă între nivelul stresului şi numărul procedurilor de
reproducere umană asistată medical, pe care cuplurile le urmaseră. Pentru identificarea predictorilor
stresului, a fost efectuată o analiză de regresie liniară multiplă. Toate variabilele independente au
explicat 55% din varianţa stresului. Au fost reţinuţi patru predictori pozitivi ai stresului produs de
infertilitate: nevrotismul (β = 0.30; p < 0.001), alexitimia (β = 0.23; p < 0.001), locul controlului
intern (β = 0.27; p < 0.001) şi cogniţiile iraţionale legate de infertilitate (β = 0.26; p < 0.001).
Rezultatele au implicaţii practice pentru consilierea cuplurilor infertile.

ASOCIEREA DINTRE CONTROLUL IMAGERIEI VIZUALE
ŞI CREATIVITATE
BEATRICE ADRIANA BALGIU∗
Universitatea Politehnica din Bucureşti
Abstract
The research on the importance of mental imagery was carried out by focusing on two of its
characteristics: control and vividness. While vividness has been studied extensively and results have
shown the direct relationship between the latter and creativity, control has rarely been investigated
and the results obtained are ambiguous. The present paper analyses the control of visual imagery in
verbal creativity (measured with “Unusual uses” test for creative thinking) and in figural creativity
(measured with tasks of creative mental synthesis consisting in mental assemblage of geometric
figures). The subjects were undergraduates in the technical field, conversant with the mental operation of
figures. Contrary to our expectations, the results didn’t reveal any relationship between the control of
visual imagery, and creativity and its parameters, respectively. Nevertheless, we obtained some
practical results with regard to the relationship between the originality and the practicality of figural
creativity. Starting from the context of tasks of creative mental synthesis, we can assume that
humans’ originality develops when trained with the help of tasks which involve the mental
construction of meaningful objects. Taking into account the data in specialized literature, we put forth
the hypothesis that the relationship between the control of visual imagery and creativity is mediated
by the subjects’ production aspect. This is the reason why further studies on acclaimed subjects
should be carried out and the resulting data should be compared with the ones in the present paper.
Cuvinte-cheie: imagerie vizuală, control, creativitate, sarcini de sinteză creativă mentală.
Keywords: visual imagery, control, creativity, creative mental synthesis task.
1. INTRODUCERE

În domeniul creativităţii, studiul ştiintific al imageriei vizuale este relativ
vechi. După înregistrarea unui număr de experimente efectuate între anii 1940–
1950, respectiv 1970–1980, investigarea imageriei vizuale a intrat într-un con de
umbră, fără să se poată aprecia cu claritate, aşa cum arată unul dintre teoreticienii
domeniului, cum şi dacă, într-adevăr, imageria vizuală susţine procesul creativităţii
(Intons-Peterson, 1993).
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2. CONTROLUL IMAGERIEI VIZUALE ŞI CREATIVITATEA

Investigaţiile care s-au ocupat de importanţa imageriei vizuale în creativitate
s-au concentrat pe două direcţii diferite: fie s-au bazat pe raportări autobiografice
ale unor persoane înalt creative – de exemplu, Hadamard, Einstein, Tesla etc. (Campos
şi Perez, 1989; Finke, 1990; Daniels-McGhee şi Davis, 1994; LeBoutiller şi Marks,
2003; McAvinue şi Robertson, 2007; Palmiero, Cardi şi Olivetti Belardinelli,
2011), fie au utilizat, cu predilecţie, două componente care sunt esenţiale pentru
descrierea performanţei în sarcinile de imagerie vizuală: vivacitatea şi controlul.
Comparativ cu studiile care s-au interesat de vivacitate, care sunt în număr relativ
ridicat şi s-au bazat pe o metodologie diversă, studiile legate de controlul imageriei
vizuale şi creativitate sunt mai puţine, iar rezultatele sunt ambigue. În cele ce
urmează, trecem în revistă rezultatele acestor studii.
Controlul imageriei vizuale este definit drept gradul în care o persoană
manipulează şi transformă imagini în minte, prin voinţă conştientă (Le Boutiler şi
Marks, 2002). Studii timpurii au demonstrat că dimensiunea referitoare la controlul
imageriei vizuale influenţează un număr de procese cognitive, în special rotaţiile
mentale (Ernest, 1977; Shepard, 1978a, 1978b; Shepard şi Metzler, 1971) şi abilităţile
spaţiale (McAvinue şi Robertson, 2007). Într-o etapă ulterioară a analizelor, controlul
imageriei vizuale, măsurat în majoritatea cazurilor cu un test realizat de Gordon
(1949) sau cu variante ale acestuia, a fost relaţionat cu sarcini specifice gândirii
divergente. De exemplu, Forisha (1981) găseşte o asociere consistentă între controlul
imageriei mentale şi gândirea divergentă, dar nu şi între vivacitate şi gândirea
divergentă. În schimb, Parrot şi Strongman (1985) raportează date diferite: în
comparaţie cu nivelul controlului imageriei mentale, vivacitatea este mai puternic
legată de creativitate. În cazul eşantioanelor de adulţi, au fost găsite corelaţii ridicate
între utilizarea şi controlul imageriei mentale şi gândirea divergentă (Durndell şi
Wetherick, 1976; Forisha, 1981), respectiv între flexibilitatea ideaţională, control şi
învăţare (Hargreaves şi Bolton, 1978), iar Khatena (1973, 1978, 1983) a raportat
asocieri semnificative între originalitatea în gândire şi procesarea de imagini mentale
complexe.
Un grup aparte de studii centrate pe rolul imageriei mentale în creativitate a
utilizat sarcinile de sinteză creativă mentală propuse de Finke (1990). Astfel au fost
identificate relaţii semnificative între vivacitate şi producţia divergentă a sarcinilor
de sinteză creativă mentală (Morrison şi Wallace, 2001; Palmiero, Cardi şi Olivetti
Belardinelli, 2011), dar nu s-au obţinut relaţii între vivacitate, creativitate, control
şi recunoaşterea obiectelor (Morrison şi Wallace, 2001). De asemenea, Start şi
Richardson (1964) au eşuat în încercarea de a detecta dacă există asocieri între
capacitatea de imagerie vizuală, control şi învăţare. În meta-analiza pe care au
realizat-o pornind de la nouă studii (N = 1494 subiecţi), Le Boutiller şi Marks
(2003) raportează relaţii între imageria mentală şi creativitate, precum şi între
control şi creativitate, dar sugerează că asocierile sunt, în cel mai bun caz, neînsemnate.
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Experimentele de laborator au demonstrat că există câteva aspecte de care
depinde relaţia dintre controlul imageriei vizuale şi creativitate, cum ar fi dimensiunea
figurală a acesteia din urmă, experienţa producţională şi alte aptitudini. Aşa, de
pildă, Le Boutiller şi Marks (2003) au arătat că imageria autoraportată se asociază
mai puternic cu aspectul figural al creativităţii decât cu cel verbal.
Teoretic, în cazul unei persoane care raportează niveluri ridicate ale vivacităţii şi
controlului imageriei mentale, ne putem aştepta să obţină scoruri mai ridicate la
sarcinile de creativitate figurală, comparativ cu cele care vizează creativitatea verbală
(Flowers şi Garbin, 1989; Parrot şi Strongman, 1985). În principal, există un
consens al autorilor în considerarea faptului că vizualizarea mentală interferează
puternic cu latura figurală a creativităţii (Pearson, Logic şi Gilhooly, 1999).
Într-o cercetare realizată de Vellera şi Gavard-Perret (2013), s-a constatat o
relaţie semnificativă între controlul imageriei vizuale şi creativitatea figurală doar
pentru subiecţii care aveau realizări creative atât artistice, cât şi tehnice. În cazul
subiecţilor care nu aveau realizări producţionale, relaţia a fost mult mai slabă.
Acest rezultat a fost explicat prin faptul că subiecţii cu realizări artistice sau tehnice
reuşeau să manipuleze mental mult mai bine imaginile cu care operau. Rezultatele
studiului au mai evidenţiat o relaţie pozitivă între abilitatea de imagerie vizuală şi
performanţa în sarcini creative.
Alte studii au raportat corelaţii semnificative între abilitatea de imagerie mentală
şi gândirea creativă (Gonzales, Campos şi Perez, 1997; Shaw şi de Mers, 1987),
respectiv între controlul imageriei vizuale şi indicatorii creativităţii referitori la
originalitate şi flexibilitate – numai pentru subiecţii care aveau valori ridicate ale
coeficientului de inteligenţă (Intons-Peterson, 1993). Analizând performanţele unui
lot de 560 de elevi, Gonzales, Campos şi Perez (1997) au constatat că fluiditatea,
originalitatea şi rezistenţa la închidere (ca indicatori ai performanţei în sarcinile
creative pe care le administraseră) corelau semnificativ cu dimensiunea referitoare
la controlul imageriei vizuale numai în cazul elevilor care aveau valori ridicate ale
coeficientului de inteligenţă. Acest rezultat sugerează că nivelul inteligenţei generale
moderează relaţia dintre abilitatea de imagerie vizuală şi creativitate.
3. METODĂ

Obiectiv: Prin studiul pe care l-am realizat, ne-am propus analiza relaţiei
dintre controlul imageriei vizuale şi creativitate. Secundar, am urmărit sensibilizarea
studenţilor cu privire la importanţa pe care exersarea imageriei mentale vizuale o
are în raport cu diferite tipuri de performanţă. În realizarea investigaţiei, am pornit
de la următoarea întrebare: Există o relaţie între controlul imageriei vizuale şi
creativitatea verbală şi figurală ?
Subiecţi: Un număr de 64 de studenţi în domeniul tehnic (recrutaţi din populaţia
anului II a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare de la Universitatea Politehnica
din Bucureşti) au participat la studiu. Media de vârstă a subiecţilor a fost egală cu
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20,11 ani (A.S. = 0,43). Au fost 43 de subiecţi de gen masculin şi 23 de gen
feminin, fără o diferenţă semnificativă în ceea ce priveşte media de vârstă.
Instrumente utilizate
1. Testul de control al imageriei vizuale propus de Richardson (1969) – Test
of Visual Imagery Control/TVIC – a fost utilizat pentru măsurarea abilităţii
individuale în domeniul controlului imageriei vizuale. Testul a fost creat în contextul
unui studiu care a investigat relaţia dintre controlul imaginilor vizuale şi formarea
imaginilor stereotipizate. Fiind bazat pe autoraportare, testul conţine 12 itemi
derivaţi dintr-o probă la origine propusă de Gordon (1949). Subiecţii pot utiliza o
scală cu trei trepte (0 – Nu, 1 – Nesigur, 2 – Da), pentru a aprecia, pe baza vizualizării,
diferitele modificări care pot apărea în imaginea tridimensională a unui automobil.
De pildă, subiecţii sunt întrebaţi dacă pot să-şi imagineze automobilul răsturnat, în
culori diferite, urcând un deal, căzând în apă peste parapetul de pe marginea şoselei
sau parcat într-un cimitir de automobile etc. Au fost raportate următoarele valori
ale fidelităţii test-retest a scorului: 0.84 – retestul efectuat după trei săptămâni
(cf. McKelvie şi Gingrass, 1974), 0.62 – retestul efectuat după un an, respectiv 0.81
(femei) şi 0.80 (bărbaţi) – retestul efectuat după două săptămâni (cf. Westcott şi
Rosenstock, 1976). Consistenţa internă (α = 0.72) a fost satisfăcătoare (McAvinue
şi Robertson, 2007).
2. Testul de creativitate verbală denumit ,,Utilizări neobişnuite” elaborat şi
etalonat de Stoica-Constantin şi Caluschi (2006) pe o populaţie românească pentru
măsurarea gândirii creative (α = 0,89). Proba (care se aplică cu limita de timp de
cinci minute) constă în descoperirea cât mai multor utilizări care ar putea fi date
unui baston obişnuit, care prezintă o ţintă în capătul de jos. Aspectul performanţial
al creativităţii verbale este operaţionalizat prin trei dimensiuni, şi anume fluiditate,
flexibilitate şi originalitate. Scorul la originalitate este calculat prin raportarea
fiecărui răspuns la lista de itemi care sunt evaluaţi pe o scală de la 0 (răspuns banal)
la 13 (răspuns cu un grad înalt de originalitate) şi însumarea punctajelor pentru
toate răspunsurile oferite de un subiect. Scorurile brute la cele trei dimensiuni pot fi
transformate în scoruri standard, pe baza reperelor normative (scală în stanine)
oferite de către autoarele probei. În baza experienţei noastre cu această probă,
apreciem că permite o sondare largă a forţei creative a unui subiect. Avem în
vedere faptul că proba se adresează componentei intelectuale a creativităţii şi, în
acelaşi timp, vizează atitudinile creative, precum restructurarea cotidianului, axarea
pe asumarea de riscuri, simţul umorului (prin cerinţa de a indica utilizări cât mai
puţin obişnuite, subiectul este, de fapt, incitat să depăşească imaginea utilizărilor
comune, stereotipe) ş.a.
3. Sarcini de sinteză creativă mentală – SSCM (Finke, 1990). Proba include
15 stimuli vizuali tridimensionali însoţiţi de denumirile corespunzătoare: sferă,
semisferă, cub, con, cilindru, dreptunghi, cârlig, fir, tub, paranteză, pătrat, cruce,
roţi, inel şi mâner (Figura nr. 1). Utilizând acest input, studenţii au avut sarcina de
a asambla mental serii de câte trei stimuli, pentru a construi un obiect care să facă

5

Controlul imageriei vizuale şi creativitatea

287

parte din una dintre următoarele trei categorii: jucării, mobilă sau arme. Pentru
evaluarea obiectelor desenate, a fost folosită metoda judecătorilor (Amabile, 2000,
1983). Doi judecători independenţi specializaţi în geometrie şi grafică inginerească
şi familiarizaţi cu evaluarea originalităţii figurale, au analizat şi au apreciat
desenele pe următoarele două dimensiuni: a) originalitate – considerată ca raritatea
ideaţională şi figurală a desenelor; desenele au fost evaluate pe o scală de la 1 –
originalitate foarte scăzută la 5 – originalitate foarte ridicată (corelaţia dintre
aprecierile judecătorilor a fost egală cu 0.61); b) practicalitate – definită ca măsura
în care desenele sunt adecvate constrângerilor impuse în contextul sarcinii;
practicalitatea a fost apreciată pe o scală de la 1 – foarte slabă la 5 – foarte înaltă
(corelaţia dintre aprecierile emise de judecători a fost egală cu 0.53). Pentru fiecare
dintre desene, a fost luată în calcul media celor doi evaluatori la originalitate,
respectiv media la practicalitate.

Figura nr. 1. Stimuli utilizaţi pentru operaţionalizarea creativităţii figurale (Finke, 1990).

Complexitatea transformaţională a fost calculată separat, folosindu-se regulile
recomandate de Anderson şi Helstrup (1993a, 1993b), respectiv Palmiero, Cardi şi
Olivetti Belardinelli (2011). Fiecare evaluator a calculat câte patru indicatori,
pentru următoarele aspecte: diferenţă de mărime, rotaţie, imagine în oglindă şi
intricare. Astfel: a) pentru diferenţa de dimensiune, se acordă un punct când două
elemente ale desenului au mărime similară şi al treilea este mai mare sau mai mic,
respectiv două puncte când toate cele trei elemente au diferite mărimi; b) pentru
rotaţie, se acordă un punct pentru fiecare stimul rotat la 90 sau la 180 de grade faţă
de orientarea iniţială, respectiv două puncte pentru fiecare element rotat din poziţia
iniţială la 45 sau la 110 grade; c) pentru imagine în oglindă, se acordă un punct
pentru unul sau doi stimuli reprezentaţi în oglindă (de exemplu, cârlig sau paranteză),
respectiv două puncte atunci când ambii stimuli au fost prezentaţi în oglindă; d) pentru
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intricare, se acordă un punct atunci când un element a fost intricat în altul, două
puncte când două elemente au fost intricate în a treia componentă, dar nu fiecare în
celălalt, respectiv trei puncte atunci când trei elemente au fost încastrate fiecare în
celălalt. Pentru fiecare student care a participat la studiul nostru, scorul pentru
complexitatea transformaţională a fost obţinut prin însumarea punctajelor pentru
cei patru indicatori.
Nivelul creativităţii figurale a fost obţinut prin însumarea scorurilor la dimensiunile referitoare la originalitate, practicalitate şi complexitate tranformaţională.
Procedură: Primele două probe au fost completate în perioade de timp diferite,
la o distanţă de două săptămâni. Prezentarea sarcinilor de sinteză creativă mentală a
fost realizată cu o aplicaţie construită în Java Script (aplicaţia a fost realizată de
studenta Andrada Creţan din anul II, căreia îi mulţumim pe această cale). Aplicaţia
a expus zece serii a câte trei stimuli vizuali (a se revedea figura nr. 1). Stimulii au
fost prezentaţi subiecţilor colectiv pe un ecran cu o suprafaţă de expunere mai
mare, cu ajutorul unui video-retroproiector. Pentru fiecare serie de stimuli, într-o
primă fază, participanţii au fost familiarizaţi cu forma şi denumirile fiecărui stimul,
apoi au fost solicitaţi să memoreze stimulii şi, în absenţa acestora de pe ecran, să
asambleze mental cei trei stimuli vizuali, pentru a forma un obiect care să facă
parte din una dintre categoriile indicate. Într-o a doua etapă, timp de două minute,
fiecare student a avut sarcina să deseneze pe o foaie distribuită anterior obiectele
obţinute mental. Participanţilor li s-a permis să schimbe dimensiunea obiectelor,
orientarea spaţială şi poziţia stimulilor vizuali, însă să păstreze structura iniţială a
imaginilor.
4. REZULTATE ŞI DISCUŢII

a) Analiza descriptivă
Pentru o mai bună imagine asupra performanţelor pe care studenţii le-au
obţinut la proba de creativitate verbală, mediile au fost calculate pornindu-se de la
scorurile standard (tabelul nr. 1).
Se poate constata că toţi parametrii creativităţii verbale (fluiditatea, flexibilitatea
şi originalitatea), respectiv scorul global s-au situat la un nivel mediu (clasele 4 sau
5 din etalonul organizat în stanine). În consecinţă, în eşantionul de subiecţi pe care
a fost realizat studiul, s-a evidenţiat tendinţa moderată a studenţilor de a
experimenta lucruri noi şi originale şi de a lua în considerare mai multe perspective
de abordare a unei probleme. Considerăm că, în general, studenţii investigaţi au
preferat să combine creativitatea cu abordarea convenţională a sarcinilor pe care leau avut de rezolvat.
În ceea ce priveşte creativitatea figurală, evaluatorii pe care i-am utilizat în
etapa de apreciere a obiectelor pe care studenţii le-au desenat au apreciat producţiile
mentale în primul rând pe dimensiunea referitoare la complexitatea transformaţională (M = 30,35; A.S. = 13,36; valorile caracteristice au fost calculate pornindu-se
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de la scorurile brute), dimensiunea referitoare la practicalitate înregistrând cea mai
scăzută medie (M = 20,43; A.S. = 6,28). Desenele care, în urma aprecierii
evaluatorilor, au obţinut cele mai ridicate scoruri pentru dimensiunea referitoare la
originalitate (valori ale mediilor cuprinse între 4 şi 4.6) au fost: balonul cu aer cald,
ridicarea unei cărămizi prin pârghii, fântâna cu găleată, motorul de maşină, bateria
de maşină, coşul unei case de la ţară din care iese fum, creionul care lasă o urmă,
ventilatorul cu energie eoliană, capcana pentru peşti, umbra unei flăcări de lumânare şi
roţile pentru tors lână.
Pentru variabila referitoare la controlul imageriei vizuale, s-a constatat un
nivel relativ ridicat (M = 19,12, A.S. = 4,49) al participanţilor.
Nu s-au constatat diferenţe semnificative în funcţie de genul participanţilor
pentru niciuna dintre variabilele măsurate.
Tabelul nr. 1
Indicatori descriptivi pentru distribuţiile variabilelor măsurate
Variabile
Controlul imageriei vizuale
Fluiditate
Flexibilitate
Originalitate
Creativitate verbală globală
Sarcini de sinteză creativă mentală
Originalitate
Practicalitate
Complexitate transformaţională
Creativitate figurală globală
TVIC
Testul de creativitate verbală

M
19,12
5,33
5,62
4,42
5,28
23,20
20,43
30,35
73,87

A.S.
4,49
1,68
1,55
1,63
1,62
5,19
6,28
13,36
13,36

b) Analiza corelaţională
Tabelul nr. 2 descrie direcţia şi semnificaţia corelaţiilor variabilelor surprinse
în studiu.
S-au obţinut corelaţii consistente între parametrii creativităţii verbale, respectiv
cei ai creativităţii figurale: r = .739 – .869 (p < 0.01) – pentru indicatorii creativităţii
verbale, respectiv r = .639 – .803 (p < 0.01) – pentru relaţiile dintre indicatorii
specifici creativităţii figurale şi performanţa globală la sarcinile de sinteză creativă
mentală. În schimb, nu am obţinut corelaţii semnificative între performanţele la
sarcinile care au operaţionalizat cele două aspecte ale creativităţii. De asemenea,
abilitatea de control a imageriei mentale vizuale nu a prezentat corelaţii consistente
cu niciuna dintre dimensiunile creativităţii şi nici cu indicatorii performanţiali ai
acestora. Rezultatul arată clar că, în cazul lotului analizat, dimensiunea controlului
nu deţine un rol important în imageria mentală vizuală. Am fi tentaţi să explicăm
absenţa corelaţiei căutate dintre controlul imageriei vizuale şi creativitate prin
mărimea eşantionului care într-un studiu ulterior trebuie crescut la un număr mai
mare de subiecţi. Într-un experiment similar centrat pe relaţia dintre vivacitatea
imageriei vizuale (evaluată cu testul VVIC) şi creativitate, realizat pe 110 studenţi
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tehnicieni, nu a putut fi, de asemenea, identificată asocierea între cele două variabile
menţionate (Balgiu, Nuţescu, Orhean, 2014). Considerăm viabile alte două explicaţii.
Este posibil ca această relaţie dintre control şi creativitate să se producă în condiţii
specifice, cum ar fi experienţa subiecţilor în sarcini de imagerie vizuală şi afirmarea
creativă, prin diferite produse ale activităţii intelectuale. Deşi studenţii care au
participat la studiu erau relativ familiarizaţi cu operarea cu reprezentări mentale, se
impune compararea performanţelor pe care le-au obţinut cu cele realizate de
subiecţi antrenaţi în manipularea mentală a elementelor vizuale. Pe de altă parte,
utilizarea unor probe precum TVIC, pentru evaluarea controlului, respectiv VVIC
pentru explorarea creativităţii, ambele teste bazate pe autoraportări, ar genera riscul
unor grade ridicate de subiectivism. De altfel, în ciuda utilizării testului TVIC în
foarte multe dintre cercetările de gen, studiul lui Peterson, Kihlstrom, Rose şi
Glisky (1992) arată că TVIC nu prezice performanţa în imageria vizuală şi, în
general, măsurările autoraportate de imagerie tind să nu fie corelate cu performanţa.
Tabelul nr. 2
Intercorelaţia variabilelor
Variabile
Controlul
TVIC
imageriei vizuale
Fluiditate
Flexibilitate
Testul de
Originalitate
creativitate verbală
Creativitate
verbală globală
Originalitate
Practicalitate
Sarcini de sinteză
Complexitate
creativă mentală
transformaţională
Creativitate
figurală globală
*Corelaţii semnificative la pragul p < 0.01

1

2

3

4

5

6

7

8

–
.024
–
.141 .844*
–
–.036 .739* .761*

–

.131 .823* .824* .861*
–.006 .037
–.059 .152

–

.237 .116 .011
–
.045 –.049 –.049 .639*
.228

–

–.081

.380 –.391 –.321 –.321

.282

–

–.066

.269 –.048 –.167 –.167 .777* .803* .714*

Totuşi, o corelaţie semnificativă (r = .639; p < 0.01) a fost obţinută între
originalitatea şi practicalitatea creativităţii figurale, care a fost operaţionalizată prin
sarcinile de sinteză creativă mentală. Asocierea dintre cele două dimensiuni
menţionate ar putea să reflecte abilitatea de a utiliza informaţia figurală în procesul
imageriei mentale, atunci când subiecţii generează obiecte cu valoare funcţională
care aparţin unor categorii specifice. Este posibil ca subiecţii care prezintă niveluri
ridicate ale originalităţii (ca indicator al gândirii creative figurale) să asambleze
mental figuri geometrice având în vedere valoarea funcţională a noilor obiecte pe
care le realizează.
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5. CONCLUZII

Literatura de specialitate a arătat rolul crucial pe care imageria mentală îl are
în procesul creativ. Acest studiu a investigat relaţia dintre controlul imageriei
mentale vizuale, respectiv creativitatea verbală şi figurală. Dimensiunile creativităţii au
fost măsurate prin probe specifice (testul „Utilizări neobişnuite”, respectiv sarcinile
de sinteză creativă care presupun asamblarea mentală de figuri geometrice şi
desenarea lor). Datele nu au indicat corelaţii semnificative între nivelul controlului
imageriei mentale şi creativitatea verbală şi figurală. Este posibil ca această
corelaţie să fie mai consistentă în condiţii de antrenare a abilităţii de imagerie
vizuală şi de consacrare creativă. Aceasta este şi o limită a studiului, faptul că se
concentrează pe un lot de subiecţi obişnuiţi (neantrenaţi) şi nu există un al doilea
studiu cu subiecţi antrenaţi în sarcini de imagerie mentală vizuală pentru a putea
compara rezultatele celor două investigaţii. Este necesară, de asemenea, refacerea
experimentului şi cu alte tipuri de instrumente.
În al doilea rând, descoperirea unei corelaţii între originalitate şi practicalitate
ca dimensiuni ale creativităţii figurale ne arată că originalitatea este asociată cu
obiectele evaluate ca practice în context specific. Foarte posibil ca originalitatea să
fie crescută de inferarea în construirea de obiecte a acţiunii practice a acestora.
Nu în ultimul rând, trebuie specificat şi faptul că, aşa cum este definită,
creativitatea este un construct multidimensional şi atunci este important de explorat
dacă diferite alte dimensiuni ale creativităţii pot fi mai bine asociate cu dimensiunea
controlului imageriei vizuale.
Primit în redacţie la: 1.07.2015
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REZUMAT
Cercetarea importanţei imageriei mentale în creativitate s-a realizat predominant prin utilizarea
a două caracteristici ale acesteia: controlul şi vivacitatea. Dacă în cazul vivacităţii, există un număr
mare de studii, cu rezultate care sugerează relaţia directă dintre aceasta şi creativitate, dimensiunea
referitoare la control nu a fost larg investigată, iar rezultatele sunt ambigue. În această lucrare, ne-am
propus analiza controlului imageriei vizuale în creativitatea verbală (măsurată cu testul de gândire
creativă „Utilizări neobişnuite”) şi figurală (măsurată cu sarcini de sinteză creativă mentală care au
constat în asamblarea mentală de figuri geometrice). Subiecţii au fost studenţi în domeniul tehnic
familiarizaţi cu operarea mentală cu figuri. Contrar aşteptărilor, rezultatele nu au evidenţiat o relaţie
între controlul imageriei vizuale, respectiv creativitatea şi parametrii acesteia. Totuşi, au fost obţinute
rezultate cu valoare practică între originalitate şi practicalitatea creativităţii figurale. Pornind de la
contextul sarcinilor de sinteză creativă mentală, se poate presupune că originalitatea indivizilor umani
se dezvoltă în condiţiile antrenării în sarcini de construire mentală a unor obiecte cu sens. Bazându-ne
pe datele raportate în literatura de specialitate, avansăm ipoteza că relaţia dintre controlul imageriei
vizuale şi creativitate este mediată de aspectul producţional al subiecţilor. Este raţiunea pentru care se
impune continuarea studiilor pe grupuri de subiecţi afirmaţi şi compararea datelor cu rezultatele
analizei de faţă.
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INFIDELITATEA ÎN CUPLU
MARIA-SILVIA TRANDAFIR∗
U.M.F. „Carol Davila”, Bucureşti
Abstract
Most people invest much energy in the couple relationship lifelong. Infidelity is one of the
issues that challenge the stability of couple. It is the result of profound and complex dysfunctions
which may arise in relationship. The profound human needs in the choice of life partner, difficulties
which occur in the couple formation, the passage from one stage to another of life cycle, social,
economic, psychological and relational aspects are several factors that may explain infidelity. Deep
knowledge of infidelity and the ways of its manifestations are useful in preventing.
Cuvinte-cheie: infidelitate, cuplu, relaţionare.
Keywords: infidelity, couple, relational partners.
1. INTRODUCERE

Neuburger (2001) defineşte cuplul ca fiind o relaţie care durează în timp.
Acest lucru se întâmplă când două persoane se întâlnesc, stabilesc o legătură
particulară şi împreună construiesc această „microinstituţie”. Infidelitatea este o
ameninţare a integrităţii şi funcţionalităţii cuplului cu consecinţe psihologice,
relaţionale şi economice importante asupra familiei şi membrilor ei. Articolul
aduce în atenţie determinările profunde şi complexe ale infidelităţii făcând o
trecere în revistă a aspectelor psihologice şi sociale care o pot explica. Influenţa
familiei de origine concretizată în figurile de ataşament, mitul în care individul a
crescut influenţează alegerea partenerului de viaţă. Etapele pe care cuplul le
parcurge în formarea sa sunt momente de încercare care pot destructura sau „suda”
o relaţie. Anumite etape ale ciclului de viaţă al familiei (familia cu copii mici, cea
cu adolescenţi sau etapa lansării acestora în viaţă) fragilizează relaţia de cuplu. În
ultima parte este prezentată infidelitatea sub aspectul factorilor predispozanţi
exteriori individului, a celor care ţin de structura personalităţii sale, a pattern-urilor
relaţionale şi modalităţilor de trădare.
∗
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2. ALEGEREA PARTENERULUI

Primul ingredient care domină alegerea este „dragostea” definită ca o formă
de ataşament care leagă partenerii unui cuplu, relaţia acestora. Ea generează emoţii
speciale şi asigură funcţionarea raportului în timp, traversând diferitele etape ale
ciclului vieţii. Dragostea nu este obligatoriu să coincidă cu căsătoria. A te îndrăgosti
înseamnă a avea posibilitatea de a iubi la o altă persoană ceea ce nu reuşeşti să
iubeşti la tine însuţi (Menghi, 1999). Autorul consideră că anumite aspecte care ne
aparţin au fost uitate în straturile profunde ale conştiinţei. Acestea sunt descoperite
în momentul în care le proiectăm asupra unei alte persoane. S-ar putea spune că
dragostea este „descoperirea noastră în alte persoane şi plăcerea de a ne recunoaşte”
(Smith, 2004 citat de Giusti şi Pitrone, 2004). Mecanismul funcţionează şi în sensul
urii, dispreţului, nu numai al iubirii. Necesitatea rezolvării unor probleme economice
(să împarţi cheltuielile cu cineva), rezolvarea unor situaţii de presiune socială (să
nu te mai simţi în dificultate pentru că ţi se spune că „eşti singur/ă” sau pentru că
este vârsta la care ar trebui să ai familie) sunt câteva din raţiunile care pot justifica
alegerea unui partener. Motivele principale sunt legate de nevoile profunde ale
omului care se exprimă prin sistemele sale motivaţionale, în special cele legate de
ataşament, de îngrijire şi de comportamentul sexual.
2.1. TEORIA ATAŞAMENTULUI ŞI RELAŢIILE EMOŢIONALE ÎN CUPLU

Oamenii la toate vârstele au tendinţa de a căuta pentru nevoile lor apropierea,
ataşamentul unor persoane şi devin neliniştiţi la separarea de acestea, ceea ce se
numeşte ataşamentul de proximitate (Bowlby, 1982; Bretherto, 1992). Figura de
ataşament oferă siguranţa fizică, emoţională, fiind o sursă de sprijin şi confort şi o
bază sigură de unde oamenii pot explora, învăţa despre lume şi se pot dezvolta
(Bowlby, 1982). Teoria ataşamentului stă şi la baza stabilirii relaţiilor emoţionale
într-un cuplu. Relaţia mamă–copil generează apariţia unor reprezentări mentale
despre sine şi ceilalţi, „modele mintale” (Bowlby, 1982 apud Hazan şi Shaver,
1987) sau „modele de lucru” (Bowlby, 1982 apud Mikulincer, Shaver şi Pereg,
2003) care determină alegerile ulterioare. Procesul nu este ireversibil şi se poate
modifica prin relaţii noi, schimbări de viaţă, în procesul psihoterapeutic. Pentru ca
un partener într-o relaţie să devină figura de ataşament pentru celălalt trebuie să
îndeplinească trei condiţii: mai întâi, să menţină ataşamentul de proximitate, apoi
să funcţioneze ca un refugiu de siguranţă fizică, emoţională, funcţională, ca o sursă
de confort, care înlătură suferinţa. Aceste două condiţii îndeplinite oferă individului
o bază sigură de unde poate explora, învăţa şi îşi poate dezvolta personalitatea,
acesta fiind cea de-a treia condiţie (Mikulincer, Shaver şi Pereg, 2003). Acest
sistem comportamental adaptativ, ataşamentul, este activ pe durata întregii vieţi şi
se manifestă în gânduri şi comportamente care sprijină căutarea. Ataşamentul este
legat de nevoia de siguranţă, de teama de singurătate, de lipsa unei prezenţe de
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referinţă de la care să solicite ajutor (Angelo, 2003). Bowlby (1982) subliniază
faptul că, în formarea unui cuplu, un partener de relaţie ar trebui să funcţioneze ca
o figură de ataşament (Fraley şi Shaver, 2000, Mikulincer, Shaver şi Pereg, 2003).
Fiecare model de ataşament (Hazan şi Shaver, 1987) corespunde unui anumit mod
de viaţă, unor anumite experienţe emoţionale şi relaţionale. În cuplurile adulte, cu
un model de ataşament „safe”, persoanele au un nivel sănătos de stimă de sine, nu
sunt anxioase şi sunt în confort cu relaţiile fizice, trăirile emoţionale şi intimitatea
pe care le stabilesc cu partenerul. Au încredere în partener, consideră că relaţia lor
de cuplu este una fericită. În modelul evitant de funcţionare a cuplului, stima de
sine a partenerilor este scăzută. Relaţiile lor sunt dominate de anxietate, nu se implică
emoţional, se simt inconfortabil cu intimitatea. În cuplu pot să apară sentimente de
gelozie. Partenerii cu stilul de ataşament anxios/ambivalent trăiesc în frica constantă a
pierderii relaţiei, stima de sine este scăzută, domină sentimentele de neîncredere şi
gelozie, se implică emoţional excesiv, idealizează partenerul. Iubirea lor faţă de
partener a fost numită „iubire nevrotică” (Mikulincer, Shaver şi Pereg, 2003; Russell,
Baker şi McNulty, 2013).
2.2. MITUL FAMILIEI ŞI ALEGEREA PARTENERULUI DE VIAŢĂ

Comportamentul celor doi parteneri este influenţat de o serie de valori
(Angelo, 1999), care îşi au originea în relaţiile lor prezente şi în comportamente pe
care le-au învăţat în familia de origine de-a lungul generaţiilor. Mitul familiei,
concretizat în comportamente, roluri, semnificaţii transmise din generaţie în generaţie,
influenţează alegerea partenerului. Temele, sarcina fiecărui membru al familiei mai
mult sau mai puţin explicite, sunt legate de rolurile pe care trebuie să le acopere,
derivate din mitul familiei şi din istoria acesteia, ele reprezentând „mandatul
familiei” (Angelo, 1999, p. 181). Evenimentele traumatizante, situaţiile conflictuale
care au loc în interiorul familiei, chiar dacă nu sunt îndreptate asupra copiilor, au
valoare de „impregnare perceptivă”. Atunci când individul a experimentat dificultăţi în
rezolvarea nevoilor personale în familia de origine, va încerca în alegerea unui
partener să evite situaţiile neplăcute, căutând situaţii compensatorii. Unii terapeuţi
de familie consideră că,,alegerea partenerului este modalitatea prin care un individ
reconstruieşte mitul familiei sale” (Angelo, 1999, p. 181). Fiecare dintre cei doi
parteneri relaţionează în prezent (plan orizontal) cu fraţii, prietenii, colegii de
serviciu şi de-a lungul vieţii (în plan vertical) în mai multe relaţii semnificative
(părinţi, bunici). Se poate spune că eşecul unei relaţii dintre parteneri este grevat
atât de relaţiile existente, cât şi cele anterioare ale fiecăruia, atât în plan vertical, cât
şi în plan orizontal (Andolfi şi Angelo, 1999). Părinţii constituie un model de
dezvoltare personală, cât şi de construire a relaţiei cu partenerul. S-ar putea reprezenta
schematic alegerea unui partener astfel: „Eu-Tu-şi Alţii”.,,Alţii” reprezintă tot ce în
mod semnificativ a contribuit în procesul de creştere şi individualizare a persoanei
(Giusti şi Pitrone, 2004, p. 43).
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2.3. ,,JOCUL” ATENŢIEI ŞI ALEGEREA PARTENERULUI

Bowlby vorbeşte în alegerea partenerului de un „joc al atenţiei selective”,
care constă în focusarea în mod selectiv asupra anumitor aspecte şi neatenţie
selectivă pentru alte caracteristici ale subiectului (Mikulincer, Shaver şi Pereg,
2003; Russell, Baker şi McNulty, 2013).
Alegerea este influenţată şi de vârstă: la 18 ani se face după alte criterii decât
cea de la 40. Pe măsură ce individul înaintează în vârstă, alegerea unui partener
devine tot mai complicată şi este însoţită de un număr mare de temeri.
Contextul şi amintirile influenţează alegerea; de exemplu, o plimbare pe
malul mării influenţează alegerile diferit de o situaţie conflictuală.
3. FORMAREA CUPLULUI

Fiecare partener este o entitate aparte, are istoria sa personală, convingerile
sale, visele sale, aspiraţiile sale. În alcătuirea cuplului coexistă mai multe dorinţe:
cea de fuziune, de a-şi păstra identitatea şi de „a creşte” (Mahler, 1968 apud Giusti
şi Pitrone, 2004 ). Fiecare îşi doreşte să fie fericit şi îl implică în acest deziderat pe
celălalt, care trebuie să-l iubească, susţină, ajute. Mahler (1968), pornind de la
conceptul de autonomie şi separare-individualizare, a identificat un model de formare a
cuplului. La începutul relaţiei au loc ciocniri între forţele care tind să fuzioneze şi
cele care au tendinţa de individualizare. Apoi, cei doi parteneri se îndreaptă spre
crearea unei structuri noi, cuplul.
ETAPELE DE FORMARE A CUPLULUI

Cuplul parcurge, în procesul de formare, un ciclu şi mai multe etape. Prima
este cea de dependenţă, când cei doi intră într-o stare de simbioză, în care celălalt
partener este idealizat şi considerat „suflet-pereche”. Această fază durează aproximativ
doi, trei ani şi este întreruptă de apariţia conflictelor prin care se încearcă
descoperirea diferenţelor dintre cei doi. Urmează faza de contra-dependenţă,
caracterizată prin deziluzie şi tristeţe, anxietate, când cei doi descoperă diferenţa
dintre imaginea idealizată a partenerului şi cea reală. Acestea îi fac pe cei doi să
înceapă să se gândească la necesitatea de a crea o distanţă corespunzătoare între ei.
Perioada aceasta este cea mai problematică şi tensionată. Sunt multe certuri,
afecţiunea scade şi există un mai mare individualism în alegeri. Riscul destructurării
cuplului este mare. Acum pot să apară relaţiile extraconjugale. Există, totuşi,
dorinţa de a continua, de a păstra uniunea cuplului. Dacă cei doi parteneri reuşesc
să rezolve în mod constructiv conflictele din această perioadă, sunt capabili să
treacă în a treia fază, care este cea de independenţă, în care cuplul simte nevoia de
a ieşi din nucleul de doi şi de a explora exteriorul. Acum este acceptată ideea,
situaţia că partenerii sunt imperfecţi şi la fel şi relaţia de cuplu. Realizează, de
asemenea, că alegerile făcute au la bază anumite modele de ataşament, miturile din
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familiile lor, experienţa lor de viaţă, contextul social în care trăiesc, iar cei doi se
reapropie şi împreună depăşesc conflictele care apar (Giusti şi Pitrone, 2004;
Angelo, 2003; Andolfi şi Angelo, 1987).
4. MODIFICĂRI ÎN STRUCTURA CUPLULUI

De-a lungul evoluţiei sale, cuplul traversează şi suferă modificări în structura
sa, care îi permit să facă faţă unor etape evolutive (Giusti şi Pitrone, 2004). După
constituire, cuplul se diferenţiază treptat de familiile de origine. Următoarea etapă,
naşterea copiilor, impune o altă organizare a celor doi parteneri. Urmează cuplul cu
copiii la vârsta adolescenţei, desprinderea acestora de familia de origine şi perioada
pensionării.
Etapele care implică cel mai mare risc pentru apariţia infidelităţilor şi destructurarea cuplului sunt naşterea copiilor, perioada când aceştia devin adolescenţi
şi apoi părăsesc casa. Apariţia copiilor impune implicarea mamei pentru îngrijirea
lor. În felul acesta, timpul acordat relaţiei de cuplu şi ei însăşi este foarte scăzut.
Criza care poate să apară este cauzată de dificultăţile de acceptare a rolului şi
responsabilităţilor de părinte şi uneori de gelozia tatălui care nu mai este în atenţia
preocupărilor soţiei ca la începutul relaţiei. Adolescenţa este o perioadă tumultoasă
atât pentru adolescent, cât şi pentru familia acestuia. Demersurile de a-şi câştiga
independenţa prin jocul permanent de ieşire şi intrare din şi în familie, interacţionarea de la „egal la egal”, apropierea de grupul celor de aceeaşi vârstă, îi fac
pe părinţi să trăiască sentimentul de pierdere a „unei proprietăţi” şi explică criza
din această etapă. Despărţirea de copiii lor prin plecarea acestora din familie
generează între parteneri sentimente de tristeţe, îmbătrânire, de înfrângere în
absenţa unui nou proiect de viaţă (Giusti şi Pitrone, 2004; Scabini, 1995).
5. INFIDELITATEA

Infidelitatea este o problemă serioasă a cuplului cu consecinţe psihologice,
familiale şi economice (Ferron şi Lussier, 2013); are efecte devastatoare asupra
relaţiilor dintre cuplu (Baucom et al., 2006). Definită în contextul relaţiilor de
monogamie ca sex extradiadic este considerată una din ameninţările semnificative
ale căsătoriei (Mark, Janssen, Milhausen, 2011), cauza cea mai frecventă de divorţ
(Amato şi Previti, 2003; Betzig, 1989). Infidelitatea este trăită ca o trădare (Amato
şi Previti, 2003) şi unul dintre cele mai traumatice evenimente de viaţă (Fitzgibbons,
2015). Monogamia face parte din strategia reproductivă a omenirii. Cu toate
acestea, infidelitatea este răspândită în toată lumea începând din Grecia şi Roma
antică, până în Europa, Japonia, India, China, Brazilia, Nigeria, Tanzania, zona
artică şi alte societăţi (Tsapelas, Fisher şi Aron, 2010). Conform dicţionarului de la
Oxford, infidelitatea este o relaţie sexuală a unei persoane căsătorite cu altcineva
decât soţia. Sfera noţiunii a fost lărgită cu următoarele precizări: infidelitatea sexuală
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cu implicare romantică, infidelitatea romantică (fără implicare sexuală), implicarea
romantică şi sexuală (Glass şi Wright, 1992). Se poate vorbi de infidelitate nu doar
raportându-ne la căsătorie. Astfel, Chuick (2009) defineşte infidelitatea ca fiind
implicarea unei persoane într-un act sexual/emoţional în afara primului angajament
romantic. Acest gest constituie o încălcare a încrederii şi o violare a regulilor de
exclusivitate impuse de acest angajament. Angajamentul relaţional se referă la
orice relaţie romantică care împărtăşeşte regulile de relaţionare care includ obligaţii
emoţionale şi/sau sexuale între membrii relaţiei. Ele se stabilesc pentru o perioadă
mai lungă de timp. Infidelitatea a fost definită în mai multe feluri: prietenie, mângâiere,
aventură, a avea o „afacere”, trădare, relaţie extraconjugală, implicare în afara relaţiei
(Chuick, 2009). Allen şi colaboratorii (2005) descriu şase etape ale evoluţiei
infidelităţii în timp: predispoziţia, apropierea, precipitarea relaţiei extraconjugale,
menţinerea, disoluţia sau descoperirea şi răspunsul. Infidelitatea sub forma relaţiilor
extraconjugale este întâlnită în întreaga lume. Relaţiile extraconjugale sunt percepute
negativ de partenerii înşelaţi şi de victime. Femeile din populaţia Tsimane, Bolivia,
partea de est a Anzilor, cred că un soţ afemeiat poate aduce boală copiilor săi şi
moarte (Winking şi colab., 2007). Atât victimele cât şi autorii infidelităţii
traversează experienţe personale negative, cum ar fi scăderea stimei de sine
(Russell, Baker şi McNulty, 2013), risc crescut de probleme de sănătate mintală,
sentimente de vinovăţie şi depresie (Allen şi colab., 2005; Russell, Baker şi McNulty,
2013). Partenerul trădat poate experimenta gânduri şi imagini obsesive, intruzive
ale partenerului cu iubitul/a, dorinţa intensă de răzbunare, agitaţie extremă, precum
şi alte simptome din tabloul simptomatic al tulburării de stres posttraumatic, cum ar
fi tulburări hipnice, anxietate generalizată, iritabilitate, dificultăţi de concentrare şi
hipervigilenţă.
5.1. FACTORII PREDISPOZANŢI

O serie de factori sunt asociaţi cu un risc crescut de angajare într-o relaţie
extraconjugală. Variabilele care există înaintea apariţiei unei relaţii extraconjugale
(REC), care favorizează apariţia unei infidelităţi, dar nu sunt cauza directă de
infidelitate, sunt cunoscute sub denumirea de factori predispozanţi. Printre variabilele
asociate cu REC se numără vârsta, sexul, rasa, atitudinea permisivă, legăturile
interpersonale nefuncţionale, consumul de substanţe, problemele de sănătate mintală.
În ceea ce priveşte corelaţia cu educaţia, rezultatele cercetărilor în acest domeniu
sunt diferite, sugerând că aceste statistici sunt dependente de contingentele studiate.
Sunt studii care au constatat că femeile care au un nivel mai înalt de educaţie decât
soţii lor prezintă un risc mai mare să se angajeze într-o relaţie de infidelitate
sexuală. Este mai puţin probabil ca soţul mai educat decât soţia să se angajeze în
infidelităţi. Nivelul educaţiei în raport cu cel al partenerului pare a fi mai important
decât nivelul absolut de educaţie al fiecăruia (Tsapelas, Fisher şi Aron, 2010). În
ceea ce priveşte sexul, bărbaţii sunt mult mai predispuşi să se implice în relaţii
extraconjugale. Studiile din ultimele decenii au arătat că bărbaţii au o mai mare
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dorinţă de a se angaja în relaţii sexuale de infidelitate (Prins, Buunk şi Van Zperen,
1993), este mult mai probabil să comită adulter decât femeile (Allen şi Baucom,
2004) şi au mai multe motivaţii pentru infidelitate (Glass şi Wright, 1985). Atkins,
Beaucom şi Jacobson (2001) afirmă că, în ţările dezvoltate din punct de vedere
industrial, rata de infidelitate la femei şi la bărbaţi creşte la fel, în special la
cohortele alcătuite din tineri. Tulburările de personalitate, stima de sine scăzută,
tulburările nevrotice, în special impulsivitatea, favorizează apariţia infidelităţii, în
condiţiile asocierii cu insatisfacţia relaţiei de cuplu şi variaţiile demografice
(Whisman, Gordon şi Chatav, 2007). Într-un studiu care a cuprins 10 regiuni, printre
care şi America de Nord şi Sud, Europa, Africa, Oceania, Asia, Schmitt (2004) a
constatat că un nivel scăzut de conştiinciozitate şi agreabilitate este însoţit de
infidelitate aproape în toate regiunile, mai puţin în America de Sud. Oamenii care
se descriu ca fiind infideli au trăsături de personalitate dominate de lipsă de încredere şi
de empatie (agreabilitate). Promiscuitatea sexuală este asociată cu structura extrovertită
şi infidelitatea. (Schmitt, 2004). Extrovertiţii au atitudini favorabile relaţiilor cu
mai mulţi parteneri sexuali, sunt implicaţi în relaţii sexuale la vârste mai mici.
Conform studiului, legăturile dintre extraversie şi un nivel ridicat de promiscuitate
sexuală şi infidelitate sunt mai evidente în culturile occidentale. S-a constatat o mai
mare frecvenţă a relaţiilor extraconjugale la persoanele care au o patologie
psihiatrică, depresie, sunt consumatoare de etanol, prezintă tulburare de personalitate
narcisică, la persoanele care au fost abuzate sexual în copilărie (Tsapelas, Fisher şi
Aron, 2010). Religia funcţionează ca un factor protectiv, tampon, împiedicând
apariţia infidelităţii chiar şi în condiţiile unei insatisfacţii de funcţionare a relaţiei
(Atkins, Beaucom şi Jacobson, 2001; Whisman, Gordon şi Chatav, 2007). Studiul
realizat de Atkins, Beaucom şi Jacobson (2001) a identificat că este mai predispus
la infidelitate soţul care lucrează, datorită statului social ridicat, contactului cu alte
persoane. Starea de graviditate a soţiei, asociată cu insatisfacţia căsătoriei favorizează
relaţia extraconjugală a soţului (Whisman, Gordon şi Chatav, 2007). Într-un studiu
al populaţiei Tsimane din Bolivia, Winking şi colaboratorii (2007) au constatat că
frecvenţa relaţiilor extraconjugale variază invers proporţional cu numărul de
persoane aflate în întreţinere în cadrul familiei, cu vârsta soţiei, durata căsătoriei. În
primii ani de căsătorie, bărbaţii sunt mai puţin implicaţi în relaţia conjugală, dar
mai mult în evaluarea potenţialului relaţiei, de aceea au mai mult succes în
stabilirea relaţiilor extraconjugale. Numărul de persoane aflate în întreţinere, vârsta
soţiei, durata căsătoriei, sunt o măsură a ratei de fertilitate. Bărbaţii Tsimane cu
soţiile mai puţin fertile stabilesc şi menţin mai uşor relaţiile extraconjugale. Timp
de luni sau ani, o căsătorie poate funcţiona ca o perioadă de evaluare pentru ambii
parteneri, în care există un mare risc de divorţ. În timpul acestor primi ani, soţii
judecă nu numai personalitatea şi comportamentul partenerilor lor, ci şi fecunditatea
lor. Populaţia studiată din Bolivia are un număr însemnat de relaţii extraconjugale
până la al cincilea an de căsătorie, şi de la 1 la 5 copii în întreţinere. Femeile sunt
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mai puţin dispuse să intre în relaţii cu bărbaţi care au în întreţinere mai multe
persoane (Winking şi colab., 2007).
5.2. INFIDELITATEA ŞI STRUCTURA PERSONALITĂŢII

În urma cercetărilor, s-au făcut asociaţii ale infidelităţii cu cinci trăsături ale
personalităţii: deschiderea către noi experienţe, conştiinciozitatea, caracterul agreabil,
extraversia, nevrozitatea. Indivizii mai extravertiţi, deschişi către noi experienţe se
implică mai frecvent în relaţii extraconjugale. Persoanele nevrotice, mai puţin
agreabile şi mai puţin conştiincioase sunt predispuse la REC (Tsapelas, Fisher şi
Aron, 2010), iar un nivel scăzut de conştiinciozitate şi agreabilitate a corelat cu
infidelitatea (Schmitt, 2004). Rasa şi cultura joacă un rol în infidelitate; astfel,
americanii de culoare şi cei hispanici sunt mai frecvent implicaţi în relaţii extraconjugale decât ceilalţi americani (Chuick, 2009).
Reţelele de socializare, în special Facebook, favorizează infidelitatea online,
aflată în creştere (Fitzgibbons, 2005).
5.3. FACTORI PSIHOLOGICI ŞI RELAŢIONALI ASOCIAŢI CU INFIDELITATEA

O relaţie de cuplu funcţională, în care nevoile sunt satisfăcute, afecţiunea este
simţită, dorinţele sexuale sunt rezolvate, iar relaţia conjugală este de durată, nu este
asociată cu infidelitatea. Plictiseala şi lipsa suportului emoţional în căsătorie sunt
factori care determină o relaţie extraconjugală (Allen şi colab., 2005), iar comunicarea
şi predominanţa interacţiunilor negative favorizează infidelitatea unui partener
(Allen şi colab., 2008). Infidelitatea a fost studiată şi din perspectiva stilului de
ataşament. După modul în care au fost îngrijiţi, copiii dezvoltă un anumit stil de
ataşament: sigur, nesigur, evitant şi anxios (Bolby, 1982; Hazan şi Shaver, 1987;
Mikulincer, Shaver şi Pereg, 2003). Dacă nevoile copilului nu au fost îndeplinite de
persoana care l-a îngrijit, acesta poate dezvolta o percepţie negativă, de neîncredere
faţă de sine şi faţă de celelalte persoane, un ataşament nesigur. Alţi copii, în aceste
condiţii, pot dezvolta un comportament apreciativ faţă de sine şi îi desconsideră pe
ceilalţi, adică ataşamentul evitant şi ataşamentul anxios, în care copilul se apreciază
negativ pe sine şi pozitiv pe ceilalţi. Când copilul primeşte atenţia de care are
nevoie în copilărie, se apreciază pozitiv pe sine şi pe ceilalţi, dezvoltând un ataşament
de siguranţă (Tsapelas, Fisher şi Aron, 2010). Stilul de ataşament rămâne activ pe
parcursul vieţii şi este fundamentul pe care se dezvoltă ataşamentul faţă de partener –
soţ (Fraley, Shaver, 2000; Hazan şi Shaver, 1987). Ataşamentul sigur este asociat
cu relaţiile stabile şi mai puţină infidelitate, în timp ce ataşamentul nesigur este
asociat cu infidelitatea (Bogaert şi Sadava, 2002). Bărbaţii cu ataşament evitant,
nesigur şi femeile anxioase au cele mai mari riscuri să intre în relaţii extraconjugale
(Allen şi Baucon, 2004). Femeile caracterizate de ataşament anxios sunt mai
predispuse să aibă relaţii extraconjugale (Bogaert şi Sadava, 2002; Tsapelas, Fisher
şi Aron, 2010). Teoria ataşamentului oferă, de asemenea, un cadru predictiv al
infidelităţii în cuplu. Bogaert şi Sadava (2002) au constatat că ataşamentul anxios a
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fost asociat pozitiv cu infidelitatea, contactul sexual precoce şi mai mulţi parteneri
pe parcursul vieţii mai ales la femei. Ataşamentul evitant a fost asociat pozitiv cu
numărul de parteneri în afara diadei, raportat de studenţii de sex masculin şi
numărul de parteneri în afara căsătoriei, raportat de către persoanele căsătorite, iar
ataşamentul anxios a fost asociat pozitiv cu numărul de parteneri extra-diadici
raportat de studente (Allen şi Baucom, 2004). În cazul a 72 de cupluri, căsătorite în
urmă cu cel puţin 6 luni, ataşamentul de anxietate propriu şi al fiecărui partener
interacţionează pentru a prezice pozitiv infidelitatea conjugală, în timp ce propriul
ataşament evitant nu are legătură cu infidelitatea conjugală. Ataşamentul evitant al
partenerului a fost asociat negativ cu infidelitatea, indicând că este mai puţin
probabil de a se comite infidelitatea când partenerul are un ataşament evitant (Russell,
Baker şi McNulty, 2013).
5.4. MODALITĂŢI DE TRĂDARE ÎN CUPLU

Afecţiunea este liantul de bază într-un cuplu şi totodată premisa unei relaţii
funcţionale şi de durată. Realitatea ne pune adesea în faţa unor cupluri în care
afecţiunea, implicarea emoţională nu există şi unde trădarea este frecventă chiar de
la început, deoarece nu există ideea unei legături speciale, a unui angajament.
Literatura de specialitate descrie „căsătoria inexistentă” (Cirilo, 2015). Aceasta
aduce împreună două persoane, care nu fac investiţii reciproce şi se simt singure,
deoarece nu pot nutri speranţa că celălalt poate corespunde expectaţiilor sale. În
familiile tinerilor toxicodependenţi, părinţii alcătuiesc aceste „pseudo-cupluri”,
care coexistă, vin împreună, fără să se bazeze unul pe celălalt (Cirillo, 2015). În
aceste situaţii, divorţurile şi separările, infidelitatea, sunt frecvente, chiar dacă
trăiesc împreună o perioadă de timp sub acelaşi acoperiş. În căsătoria din interes,
alegerea partenerului nu acordă atenţie calităţilor intrinseci ale acestuia. Interesul
este îndreptat asupra a ceea ce „aduce cu ea/el”, ca dotă, ca „patrimoniu” al familiei
de origine. Patrimoniul nu se referă atât la aspecte financiare, ci mai ales la cele
umane, sociale, emoţionale, pe care fiecare speră să le obţină prin această legătură
pentru realizarea unui obiectiv personal. O variantă este căsătoria generată de
interesul pentru viitorul succes al partenerului; persoanele cu stimă de sine scăzută,
nesigure, stabilesc legături cu parteneri care au perspective sociale şi profesionale,
fără să acorde atenţie persoanei respective, ci posibilităţilor pe care aceasta le poate
oferi. Şi în aceste situaţii sunt frecvente infidelităţile, iar relaţia este de scurtă
durată. Viaţa de cuplu în diversitatea ei oferă celor doi parteneri multiple ocazii de
nefericire, infidelitate, chiar şi în absenţa unui alt partener sexual. Luând în calcul
situaţiile în care spaţiul psihologic al cuplului trece printr-o criză prin introducerea
unui al treilea, au fost identificate patru tipuri de trădare: cu un iubit/ă, cu copilul,
cu familia de origine (mama, soacra, tatăl) şi cu locul de muncă (Cascione, 2006;
Cirilo, 2015). Interesul excesiv şi implicarea nelimitată profesională pot constitui o
modalitate de încălcare a acordului iniţial dintre cei doi parteneri. Legăturile
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puternice pe care fiecare dintre cei doi membri ai cuplului le pot avea cu familia de
origine îl pun în plan secundar pe partener. Unul dintre motivele de conflict în
primii ani de căsătorie este „Tu şi ai tăi”. Dependenţa de unul din părinţi, înţeleasă
ca dependenţă de familia de origine, se datorează unei relaţii excesiv de gratificante
cu aceasta (a primit totul fără să i se ceară nimic în schimb) sau dimpotrivă nu a
primit suficient în plan afectiv şi încearcă să recupereze. Cuplul poate fi,,adoptat”
de familia de origine a unuia dintre cei doi (Cascione, 2006). Această situaţie
generează dependenţă de una dintre familii, detaşarea emoţională faţă de cealaltă,
conflictualitate şi multă suferinţă în relaţia celor doi parteneri.
Preocuparea pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor este o altă
modalitate prin care unul dintre cei doi parteneri, de obicei soţul, se poate simţi
trădat. În contextul socio-cultural actual, infidelitatea cu un partener sexual poate fi
privită din două puncte de vedere diferite: ca un prejudiciu foarte grav sau,
dimpotrivă, ca un eveniment obişnuit statistic (Cirilo, 2015). Aceste aspecte corespund
tradiţiilor creştine în care infidelitatea era aspru sancţionată şi celor politeiste în
care Zeus avea mai multe partenere. Există şi,,circumstanţe atenuante” care
justifică infidelitatea masculină graţie vocaţiei naturale a bărbatului de a fertiliza
cât mai multe femei, prin producerea unui număr mare de celule germinale (Cirilo,
2015). Un alt aspect cultural actual care justifică trădarea (atât masculină, cât şi
feminină) este căutarea unei relaţii de cuplu bazată pe dragoste romantică,
spontană, necondiţionată, la prima vedere. În felul acesta se poate întâlni persoana
justă. Conform acestei atitudini, contractul, angajamentul, responsabilităţile sunt
cele care înseamnă rutină, plictiseală şi favorizează infidelitatea. Ideea că nu a fost
întâlnită persoana exactă poate explica o nouă încercare. Statisticile arată că
încercarea de a găsi o altă persoană, care este mai potrivită decât prima, adesea se
dovedeşte iluzorie, deoarece vor fi reproduse propriile probleme, propriile
dificultăţi, propria luptă cu o altă persoană, iar relaţia va merge în aceeaşi direcţie,
şi anume disoluţia (Cirilo, 2015). Această situaţie ne face să ne gândim că singura
persoană pe care o putem într-adevăr schimba suntem noi înşine şi această
schimbare va implica şi partenerul.
Infidelitatea poate fi privită şi ca o renegociere a contractului, angajamentului
iniţial, printr-un atac care este lansat printr-o aventură, o relaţie extraconjugală.
Sentimentul care domină partenerul care trădează este „aceasta este o lecţie”, chiar
dacă infidelitatea este descoperită sau nu.
Cunoaşterea factorilor predispozanţi, a contextului şi a mecanismelor care
stau la baza infidelităţii este importantă în tratarea acesteia şi menţinerea unei
relaţii funcţionale şi de lungă durată a celor doi parteneri (Allen şi colab., 2005), în
prevenirea divorţurilor şi a separării. Pentru a deveni un cuplu, care „să funcţioneze
într-un trup”, nu este suficientă numai dragostea, ci este nevoie şi de o legătură de
ataşament, de angajamentul de a investi cuplul ca pe o „legătură privilegiată”. Nu
cred că se poate vorbi de o modalitate de convieţuire mai bună decât alta, de un
cuplu mai mult sau mai puţin fidel, reuşit, ci de un proces continuu de transformare
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generat de alegeri permanente, conştiente, responsabile, ale căror consecinţe sunt
asumate de fiecare dintre cei doi parteneri. Cuplul poate funcţiona terapeutic pentru
fiecare dintre cei doi membri ai săi, poate fi o terapie reuşită de lungă durată.
6. CONCLUZII

Una dintre problemele frecvente pentru care terapeutul de familie este
solicitat este infidelitatea. Este percepută ca o maladie, devastatoare care a debutat
recent şi trebuie tratată. În realitate, lucrurile sunt mai profunde şi mai complicate.
Germenii infidelităţii apar precoce într-o relaţie, încă din etapa alegerii partenerului, iar
contribuţia personală este dovedită, deşi greu de acceptat. Motivele principale sunt
legate de nevoile profunde ale omului care se exprimă prin sistemele sale motivaţionale, în special cele legate de ataşament, de îngrijire şi de comportamentul
sexual. Etapele pe care le parcurge cuplul în formarea sa sunt însoţite de probleme
şi tensiune, care ameninţă integritatea acestuia. La acestea se adaugă dificultăţile de
tranziţie ale ciclului de viaţă, factori economici, sociali, psihologici şi relaţionali.
Cunoaşterea determinărilor profunde ale infidelităţii contribuie la prevenirea ei.
Primit în redacţie la: 3.07.2015
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REZUMAT
De-a lungul vieţii, mulţi oameni investesc multă energie în relaţia de cuplu. Infidelitatea este
una dintre problemele care pun la încercare stabilitatea acestuia. Este rezultatul unor profunde şi
complicate disfuncţii care pot să apară în relaţie. Nevoile profunde ale omului în alegerea partenerului
de viaţă, dificultăţile care apar în formarea cuplului, tranziţia de la o etapă la alta a ciclului de viaţă,
factori sociali, economici, psihologici şi relaţionali sunt câteva aspecte care pot explica infidelitatea.
Cunoaşterea determinărilor profunde şi a modalităţilor de manifestare ale infidelităţii sunt utile în
prevenirea acesteia.
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Abstract
Romanian Penal Code and new regulations in probation brings some major changes regarding
offenders’ rehabilitation. The paper explores major changes in accordance with what works approach
in psycho-social rehabilitation of offenders, such taking into account of offender’s criminogenic
needs and reoffending risk, implementing structured programs for working with offenders in order to
increase social and resolution skills. Regarding juvenile delinquents the article present the specificity
of new regulations who underlines the importance of a penal treatment based on noncustodial educational
measures, in close relation with family and community involvement. Without neglecting the importance of
internal motivation, is created a normative framework based on external motivation in accordance
with criminogenic needs.
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reparare prejudiciu.
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1. ABORDĂRI TEORETICE

La 1 februarie 2014 au intrat în vigoare noile coduri în materie penală,
respectiv Noul cod penal şi Noul cod de procedură penală. Această dată marchează
finalul unor dezbateri care au durat mai bine de un deceniu, timp în care au fost
elaborate, supuse dezbaterii publice şi chiar adoptate câteva coduri penale, cunoscute
mai degrabă după numele iniţiatorilor, respectiv Codul Stănoiu, Codul Macovei ori
Codul Chiuariu.
Un cod penal nu reprezintă o simplă punere laolaltă a unor reglementări care
să sancţioneze o serie de fapte considerate de către legiuitor reprobabile şi a căror
prevenire să facă necesară protecţia legii penale. De fiecare dată, în spatele noii
reglementări, se află o serie de transformări profunde de ordin social, economic ori
∗
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ideologic care fac necesară o redefinire a acţiunilor/inacţiunilor care se constituie
în infracţiuni, a sancţiunilor corelative aplicate acestora. Mai mult, o nouă legislaţie
în materie penală nu înseamnă doar o revizuire a faptelor care constituie infracţiuni
sau o reaşezare a cuantumului pedepselor în scopul descurajării indivizilor de a mai
comite infracţiuni.
Aşa cum a precizat Hart (1958), legea penală urmăreşte între altele să
contribuie la definirea în rândul opiniei publice a ceea ce este bine şi a ceea ce este
rău, să creeze sentimentul înfăptuirii unui act de dreptate prin aplicarea ei, să
contribuie la prevenirea comiterii de noi infracţiuni şi, lucrul cel mai important din
perspectiva demersului nostru, să contribuie la reabilitarea infractorilor.
De mai bine de două secole, corpul deţinuţilor a încetat să mai reprezinte
obiectul sancţiunilor penale. Începând cu secolul al XVIII-lea, viziunea asupra
finalităţii sancţiunilor penale se modifică în mod radical sub influenţa ideilor
iluministe, astfel încât diferitele suplicii la care era supus trupul infractorilor sunt
înlocuite, sancţiunile urmând a fi focalizate cu precădere asupra sufletului infractorilor
(Foucault, 2005). Finalitatea aplicării pedepsei depăşeşte astfel stadiul unei corecţii
aplicate infractorului, fiind urmărită atingerea unui obiectiv cu rezultate pe termen
lung, respectiv abandonarea de către individ a unui mod de viaţă bazat pe încălcarea
legii şi realizarea unor transformări importante la nivelul sistemului axiologic al
acestuia. Îşi face astfel apariţia în sfera justiţiei penale conceptul de reabilitare a
infractorilor.
Aşa cum au precizat unii cercetători în domeniu (Robinson, Crow, 2009),
formularea unei definiţii a reabilitării este un demers care comportă o serie de
dificultăţi, în primul rând ca urmare a unei multitudini de practici şi procese corelative
acestui termen. De asemenea, trebuie să avem în vedere faptul că termenul de
reabilitare este unul de dată relativ recentă, anterior acestuia terminologia folosită,
în relaţia cu aceste practici şi procese făcându-se referire la reformarea morală a
infractorilor, reeducarea acestora ori reintegrarea socială. O definiţie a reabilitării
infractorilor, utilă din perspectiva demersului nostru, este aceea conform căreia
reabilitarea este rezultatul oricărei intervenţii planificate, de natură a reduce
activitatea infracţională a unui individ, indiferent dacă această reducere este
realizată printr-o schimbare la nivelul personalităţii, comportamentului, abilităţilor,
atitudinilor, valorilor sau a altor factori (Sechrest, White, Brown, 1979, p. 4). Nu
mai puţin importantă este şi încărcătura simbolică asociată termenului de reabilitare,
care implică ştergerea etichetei de infractor, aplicată persoanei care a încălcat legea
penală de către restul membrilor societăţii (Robinson, Crow, 2009).
Practica în materia reabilitării infractorilor a cunoscut în cele două secole de
existenţă o serie de transformări esenţiale. Iniţial, ca urmare a predominării ideilor
religioase, noţiunile de infracţiune şi infractor erau corelate cu cele de păcat,
respectiv păcătos. În aceste condiţii, reabilitarea infractorilor era realizată prin
supunerea acestora la un regim de muncă şi rugăciune (ora et labora) (Priestley şi
Vanstone, 2012). Progresele înregistrate în descifrarea comportamentului uman au
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determinat şi un progres în materie corecţională, astfel încât viziunea religioasă
este abandonată, conduita infracţională fiind explicată prin intermediul unor noţiuni
specifice biologiei, psihologiei sau sociologiei.
Iniţial, se aprecia că este suficientă identificarea acelui factor care stă la baza
comiterii de infracţiuni şi, în funcţie de aceasta, efectuarea unor intervenţii cu
scopul reabilitării infractorului/reducerii riscului delictual al acestuia (de exemplu,
se considera că problemele financiare care au determinat individul să comită
infracţiuni pot fi rezolvate prin implicarea subiectului în activităţi lucrative). Era
mai degrabă o viziune inspirată din practica medicală (identificăm cauza pentru a
putea prescrie tratamentul), care avea să fie însă abandonată în condiţiile în care
cercetările criminologice au relevat complexitatea factorilor (interni sau externi)
corelaţi cu apariţia comportamentului infracţional.
Ultimele decenii au fost caracterizate printr-o colaborare din ce în ce mai
substanţială dintre mediul cercetării academice şi factorii decizionali din domeniul
corecţional în vederea identificării şi aplicării unor metode, tehnici de lucru care să
contribuie la reducerea ratei recidivei infractorilor. Dacă anii ’60 sunt caracterizaţi
în spaţiul anglo-saxon mai degrabă de un scepticism cu privire la eficienţa
abordărilor în direcţia reabilitării persoanelor aflate în conflict cu legea penală
(nothing works) (Martinson, 1969), o serie de cercetări din ultimul deceniu al
secolului trecut relevă existenţa unor practici (curentul what works) care, aplicate
în practicile corecţionale, au contribuit la o reducere a recidivei. Sumarizându-le,
acestea sunt reprezentate de principiile ajustării intervenţiei în acord cu nivelul de
risc al infractorului, nevoile criminogene şi stilul de învăţare al acestuia
(responsivitate); un tratament penal axat mai degrabă pe aplicarea unor sancţiuni
neprivative de libertate; diversificarea formelor de intervenţie (tratament modal),
aceasta urmând a fi orientată asupra dezvoltării abilităţilor sociale şi a capacităţii de
rezolvare a problemelor, a respectării integrităţii programelor de intervenţie şi a
autonomiei crescute a personalului corecţional în ceea ce priveşte programele
intervenţionale pe care le desfăşoară (McGuire, 1995).
Practicile în domeniul reabilitării s-au reorientat de la o intervenţie axată mai
degrabă pe medierea relaţiilor dintre infractor şi instituţiile din comunitate, în
vederea rezolvării unor probleme punctuale precum locuinţa, calificarea, locul de
muncă ori facilitarea obţinerii unor beneficii sociale, la o abordare care vizează
dezvoltarea capitalului uman al individului, ca premisă a unei evoluţii sociale
pozitive individuale pe termen lung. De exemplu, este evident faptul că simpla
plasare a infractorului la un loc de muncă nu va avea rezultatele urmărite pe termen
lung, în condiţiile în care acestuia îi lipsesc o serie de abilităţi care să contribuie la
menţinerea acestuia, precum cele de comunicare, ascultare, negociere sau asertivitate.
Mai mult, la originea comportamentului infracţional se află şi o serie de deficienţe
la nivelul dezvoltării abilităţilor de rezolvare a problemelor. Astfel, infractorul face
apel la mijloace ilicite în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă. Ceea
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ce se obţine este doar o rezolvare pe termen scurt a problemelor, fiind ignorate
consecinţele negative pe termen lung generate de comportamentul ilicit (pierderea
libertăţii, repercusiunile asupra familiei etc.).
Totodată, paradigma cognitiv-comportamentală a cunoscut la rândul ei o
aplicare extinsă în practicile specifice reabilitării. Se urmăreşte ca, în cadrul intervenţiilor să fie înglobate o serie de exerciţii de natură a-i determina pe infractori să
reflecteze asupra legăturii dintre gânduri, sentimente şi comportament. Sunt încurajaţi
să rememoreze contextul în care a fost comisă infracţiunea, în sensul de a stabili
gândurile care au fost de natură a facilita trecerea la actul infracţional, precum şi
sentimentele trăite înainte, în timpul şi după comiterea infracţiunii. La fel ca în
cazul terapiilor cognitiv-comportamentale, infractorilor li se stabilesc teme pentru
acasă care să le dea prilejul să-şi exerseze/consolideze în cadrul interacţiunilor
curente cunoştinţele/deprinderile dobândite în cadrul întrevederilor de supraveghere.
Reabilitarea infractorilor se realizează într-un cadru structurat, în cadrul unor
programe de lucru structurate. Astfel, pentru ca o intervenţie să poată fi acreditată
ca un program de lucru, trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe, precum
existenţa unei viziuni coerente referitoare la schimbare, a unor criterii de includere/
excludere în cadrul programului, focalizarea programului asupra unor nevoi
criminogene specifice şi abilităţi ale individului ori a unor modalităţi precise de
evaluare a eficienţei intervenţiei. De-a lungul timpului, au fost dezvoltate o serie de
programe: Reasoning and Rehabilitation, Straight Thinking on Probation, Sex
Offender Treatment Programme etc. (Palmer, 2004). Această modalitate de lucru a
fost inclusă şi în practica serviciilor de probaţiune din România, fiind acreditate şi
aplicate programele STOP – Gândeşte şi schimbă, Unul la unul, Dezvoltarea
abilităţilor sociale la majori ori Drink and drive.
Un alt aspect care trebuie subliniat este faptul că modelul teoretic cel mai
important se referă la schimbarea comportamentală, model care stă la baza
intervenţiilor în instituţiile corecţionale şi care este reprezentat de ciclul schimbării.
Conform acestuia, schimbarea comportamentală este văzută ca fiind un proces
ciclic, care presupune parcurgerea unor etape (precontemplare, contemplare,
decizie, menţinere, acţiune şi recidivă). Nu în ultimul rând, sunt incluse în practica
corecţională şi rezultatele unor cercetări efectuate în domeniul motivaţiei umane
(Deci şi Ryan, 2013; Deci, 1975; Miller & Rollnick, 2012), fiind asimilate abordări
precum interviul motivaţional, îmbinarea motivaţiei intrinseci şi extrinseci în
reabilitarea infractorilor etc.
2. ASPECTE SPECIFICE REFERITOARE LA REABILITAREA
INFRACTORILOR MAJORI

Unul din elementele de noutate a noii legislaţii penale este reprezentat de
faptul că aceasta creează un cadru propice intervenţiilor orientate spre reabilitarea
infractorilor, menţionate anterior. În primul rând, spre deosebire de Codul Penal
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adoptat în anul 1968, noua reglementare oferă judecătorilor mai multe oportunităţi
de sancţionare neprivativă de libertate a infractorilor. Aşa cum a fost subliniat în
literatură, un tratament penal comunitar este de natură a creşte şansele infractorului
de a se reintegra social ca urmare a menţinerii contactului cu factorii de sprijin sau
a interacţiunii cu instituţiile comunitare. Mai mult, traiul în comunitate creează
contextul adecvat în care să fie exersate abilităţile individului. Astfel, ca alternative
la executarea pedepsei închisorii în cazul majorilor, sunt prevăzute amânarea
aplicării pedepsei şi suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei închisorii.
Analizând dispoziţiile legale incidente în privinţa instituţiilor amânării
aplicării pedepsei şi a suspendării executării pedepsei închisorii sub supraveghere,
remarcăm faptul că viziunea legiuitorului cu privire la reabilitare este bazată pe o
motivare extrinsecă a infractorilor. Neaplicarea unei sancţiuni custodiale este
condiţionată de respectarea de către infractor a unor măsuri sau obligaţii, unele
dintre acestea având ca finalitate acoperirea nevoilor criminogene ale infractorilor.
În acest sens, precizăm faptul că infractorul poate fi obligat să frecventeze
unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de
probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, să se supună
măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală ori să urmeze un curs de
pregătire şcolară/ de calificare profesională.
Este important de precizat că legiuitorul instituie un cadru flexibil al
obligaţiilor care pot fi impuse infractorului pe durata termenului de supraveghere,
acestea putând fi adaptate în funcţie de nevoile criminogene ale infractorului. În
conformitate cu dispoziţiile legale incidente (art. 87, respectiv art. 95 din Noul cod
penal), dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care
justifică fie impunerea unor noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de
executare a celor existente, instanţa poate dispune modificarea obligaţiilor în mod
corespunzător, pentru a asigura condamnatului şanse mai mari de îndreptare. Un
aspect care trebuie subliniat este faptul că decizia instanţei în aceste condiţii nu
poate fi dispusă fără o evaluare prealabilă a persoanei aflate în conflict cu legea
penală. De fiecare dată când judecătorul trebuie să se pronunţe cu privire la
modificarea/înlăturarea obligaţiilor impuse persoanei supravegheate, acesta trebuie
să solicite elaborarea unui raport de către serviciul de probaţiune. Acest raport care
conţine o serie de date referitoare la responsabilităţile familiale şi sociale ale persoanei,
situaţia educaţională şi profesională, conduita generală, analiza comportamentului
infracţional, riscul de săvârşire a unor infracţiuni, starea de sănătate a persoanei,
nivelul de dezvoltare morală şi intelectuală. De asemenea, consilierul de probaţiune
trebuie să realizeze şi o serie de propuneri către instanţa de judecată cu privire la
măsurile care sunt oportune de aplicat persoanei supravegheate din perspectiva
reducerii riscului de a mai comite infracţiuni.
Dincolo de îmbunătăţirea abilităţilor infractorilor, conceptul de reabilitare nu
poate fi separat de imperativul responsabilizării acestora, al asumării responsabilităţii în raport cu consecinţele activităţii infracţionale şi de reparare a prejudiciului
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provocat. Este prevăzută obligarea persoanelor supravegheate de a acoperi obligaţiile
civile cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere,
sancţiunea în cazul neachitării acestora, cu rea credinţă, fiind reprezentată de
revocarea amânării sau suspendării executării pedepsei. Un alt element de noutate
cu impact în ceea ce priveşte reabilitarea infractorilor este şi introducerea muncii în
folosul comunităţii pentru infractorii adulţi. Dacă în cazul amânării aplicării
pedepsei munca în folosul comunităţii este o obligaţie care poate fi impusă de către
judecător, în cazul suspendării sub supraveghere este obligatoriu ca persoana
supravegheată să presteze un anumit număr de ore de muncă, dacă nu există
impedimente de ordin medical.
Aşa cum menţiona Canton (2013), dincolo de impactul pozitiv la nivelul
comunităţii, activitatea neremunerată poate sprijini procesul de reabilitare a
infractorilor prin faptul că îi sprijină pe aceştia să îşi consolideze deprinderile
necesare în desfăşurarea de activităţi lucrative, să faciliteze integrarea profesională
ori să contribuie la întărirea stimei de sine a infractorilor prin gratificările pentru
activităţile desfăşurate, asumarea responsabilităţii etc. Un ultim aspect care merită
menţionat ar fi acela că procesul de reabilitare a infractorilor este văzut ca unul în
care responsabilitatea în raport cu succesul intervenţiilor revine într-o egală măsură
serviciilor de probaţiune, dar şi instituţiilor din comunitate. Dacă vechea reglementare
în materia probaţiunii, Ordonanţa Guvernului 92/2000, prevedea faptul că activitatea
de reintegrare socială a infractorilor se realizează prin implicarea instituţiilor din
comunitate, noile acte normative includ o serie de prevederi de natură a eficientiza/
profesionaliza intervenţia partenerilor din comunitate ai serviciilor de probaţiune.
Avem în vedere reglementările referitoare la abilitarea asociaţiilor, fundaţiilor şi
societăţilor comerciale care doresc să desfăşoare activităţi în domeniul reabilitării
infractorilor, proces care urmăreşte furnizarea de către partenerii comunitari ai
sistemului de probaţiune a unor servicii în concordanţă cu standardele urmând a fi
stabilite de către Direcţia Naţională de Probaţiune.
3. ASPECTE SPECIFICE REFERITOARE LA REABILITAREA
INFRACTORILOR MINORI

Codul penal precizează faptul că regula în ceea ce priveşte sancţionarea
infractorilor minori este aplicarea unor măsuri educative neprivative de libertate.
Privarea minorului de libertate are un caracter excepţional, putând fi dispusă numai
dacă sunt îndeplinite o serie de condiţii restrictive. Măsurile educative neprivative
de libertate sunt stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de
săptămână şi asistarea zilnică. Analizând dispoziţiile legale care guvernează aceste
instituţii (art. 115–123 din Codul penal), se remarcă o preocupare a legiuitorului nu
spre limitarea excesivă a drepturilor/libertăţilor minorilor aflaţi în conflict cu legea
penală, cât spre facilitarea efectuării unor intervenţii la nivelul factorilor care au
determinat apariţia comportamentului infracţional. De exemplu, se face referire la
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necesitatea înţelegerii de către minor a consecinţelor legale sau sociale subsecvente
implicării în activităţi infracţionale, a asigurării participării acestuia la cursuri
şcolare sau de formare profesională. De asemenea, măsurile educative îşi propun
crearea unor rutine prosociale în viaţa minorului prin stabilirea unui program zilnic.
La fel ca în cazul infractorilor adulţi, codul penal are în vedere posibilitatea impunerii
unor obligaţii minorilor, obligaţii ce se constituie într-o motivaţie extrinsecă în
vederea schimbării comportamentale, a acoperirii nevoilor criminogene şi, corelativ,
al reducerii riscului de a comite infracţiuni.
Conform prevederilor art. 121 din Codul penal, minorului îi pot fi incluse o
serie de obligaţii care sunt menite să urmărească continuarea educaţiei şcolare ori
dobândirea unei calificări, aplicarea unor interdicţii cu privire la frecventarea
anumitor locuri ori urmarea unor programe de tratament. Şi în cazul minorilor
cadrul obligaţiilor stabilite de către instanţă este unul flexibil, acesta putând fi
adaptat în funcţie de nevoile criminogene ale minorului, riscul evaluat al acestuia
ori evoluţia pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate.
De asemenea, evaluarea minorului reprezintă un demers obligatoriu atât în
etapa presentenţială, cât şi în timpul executării măsurilor educative neprivative de
libertate atunci când se are în vedere modificarea acestora. În cadrul procesului de
evaluare, consilierul de probaţiune trebuie să ia în considerare aspectele legate de
mediul familial şi social al minorului, situaţia educaţională şi profesională, conduita
generală a acestuia, analiza comportamentului infracţional, riscul de săvârşire a
unor infracţiuni, date cu privire la starea de sănătate, evoluţia minorului din punct
de vedere fizic, afectiv, moral şi intelectual, în măsura în care acestea au influenţat
sau pot influenţa comportamentul infracţional. Referatul de evaluare cuprinde şi
propuneri motivate privind măsura educativă considerată a fi potrivită pentru
minor, cu referire la natura şi durata programelor de reintegrare socială, precum şi
la alte obligaţii care pot fi impuse acestuia, în vederea reducerii riscului de
comitere a infracţiunilor.
4. CONCLUZII

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre jurisprudenţa terapeutică. Ar trebui
să ne gândim la faptul că aplicarea legii, deciderea sancţiunilor este în fapt un
proces de influenţă socială. Este nevoie să se ajungă la o convergenţă dintre lege şi
ştiinţele comportamentale, dintre lege şi aplicarea ei având la bază, între altele, şi
psihologia la nivel individual, comunitar şi societal. Pentru un program reuşit de
reabilitare este nevoie, credem noi, administrarea tratamentului în mediu terapeutic,
utilizarea de diverse forme de consiliere (individuală, colectivă, familială),
depistarea problemelor pe care cei care aspiră la reabilitare le întâmpină în ceea ce
priveşte de exemplu controlul mâniei, în cazul minorilor, etc. Este necesară, de
asemenea, axarea şi pe tratarea atitudinilor antisociale, pe dezvoltarea cognitivă
pentru a-i ajuta pe subiecţi să-şi rezolve problemele, pentru a-şi stabili obiective.
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Având în vedere cele expuse anterior, remarcăm faptul că, în materia
reabilitării infractorilor faţă de care instanţa de judecată a aplicat o sancţiune
neprivativă de libertate, cadrul normativ actual procedează la o aliniere a reglementărilor interne la principiile şi practicile de lucru consacrate la nivel internaţional în
materia probaţiunii. Astfel, intervenţiile au la bază principiile riscului şi nevoii
criminogene, urmărindu-se, pe cât posibil, individualizarea acestora la profilul
psiho-social al infractorului. Consilierul de probaţiune, la rândul său, are o autonomie
decizională crescută, putând face propuneri şi cu privire la pedepsele/măsurile
educative apreciate ca fiind adecvate. Mai mult, cadrul obligaţiilor care pot fi
impuse persoanelor supravegheate este unul flexibil în raport cu nevoile criminogene
ale acestora. În practica de probaţiune îşi face loc din ce în ce mai mult intervenţiile
bazate pe implicarea infractorilor în cadrul unor programe structurate ca premisă a
unei intervenţii eficiente. Este recunoscută importanţa tratamentului comunitar al
infractorilor, prevederile actuale oferind judecătorilor o serie de alternative la
executarea pedepsei în regim de detenţie atât pentru minori cât şi pentru majori.
Primit în redacţie la: 11.07.2015
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REZUMAT
Noul cod penal şi legislaţia subsecventă în materia probaţiunii aduc o serie de schimbări
substanţiale în domeniul reabilitării infractorilor. Prezentul articol explorează modul în care sunt
asimilate la nivel normativ o serie de rezultate specifice abordării de tip what works în reabilitarea
psiho-socială a infractorilor, respectiv ajustarea sancţiunilor la nevoile criminogene şi nivelul de risc
al infractorilor, precum şi implicarea acestora în cadrul unor programe structurate în vederea
îmbunătăţirii abilităţilor sociale şi a celor rezolutive. În ceea ce priveşte problematica minorilor aflaţi
în conflict cu legea penală, articolul prezintă specificitatea noilor reglementări care pun accentul pe
un tratament neprivativ de libertate al minorului infractor, corelat cu implicarea familiei şi a
partenerilor comunitari în procesul de reabilitare. Fără a fi neglijată motivarea intrinsecă, esenţială în
cadrul unui proces de schimbare comportamentală, noile reglementări pun accentul pe motivaţia
extrinsecă fiind creat un cadru sancţionator flexibil în raport cu nevoile criminogene ale infractorului.
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