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STUDII ŞI CERCETĂRI

PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND LONELINESS
IN EARLY ADOLESCENTS – A PATH ANALYSIS
ELENA STĂNCULESCU∗
Universitatea din Bucureşti
Abstract
Prior research on loneliness in early adolescence focused on the clinic aspects such as
depressive symptoms and programs of intervention. Less attention has been paid on analysis of this
construct from the perspective of positive psychology. The present study examined protective factors
of loneliness, including perceived social support and ego-related aspects, in a sample of 289 early
adolescents, using path analysis. The participants were enrolled in 7th and 8th grade, in four urban
secondary schools. Research hypotheses presumed: 1) negative correlations between loneliness and:
perceived social support, self-esteem, self-efficacy, social skills, optimism; 2) multiple direct and
indirect effects on loneliness. Instruments used in this study were: Loneliness and Social Dissatisfaction
Scale (Asher, Hymel, & Renshaw, 1986), Teacher Estimation of Social Skills Scale (Walker et al.,
1988), The Life Orientation Test-Revised (LOT–R, Scheier, Carver, & Bridges, 1994), The Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Zimet et al., 1988), The Rosenberg Self-Esteem Scale
(Rosenberg, 1965. Research hypotheses were validated. The proposed mediational models were
verified with the test for mediation in AMOS, using bootstrapping method. The absolute fit indices
emphasized the evidence for excellent fit of the specified model to the sample data. Path analysis
revealed a significant direct relationship between social skills and loneliness, even after controlling
for perceived social support. A multiple mediation model highlighted that self-esteem impact loneliness
through general self-efficacy and perceived social support. Implications for school psychologists and
educational practitioners were discussed.
Cuvinte-cheie: suportul social perceput, singurătate, abilităţi sociale, autoeficacitate generală,
analiza de cale.
Keywords: perceived social support, loneliness, social skills, general self-efficacy, path analysis.
1. INTRODUCTION

Perceived or subjective social support constitutes an important aspect linking
social network and quality of life. One related concept – loneliness – represents the
cognitive awareness of deficiency in one’s relationships, involving affective
∗
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reactions of sadness, longing, and emptiness (Asher & Paquette, 2003), associated
with a felt deprivation of contact with others (Akin, 2010) and social dissatisfaction.
It has been emphasized that at least 66% of high-school students report feeling
lonely (Culp, Clyman, & Culp, 1995). Research highlighted that loneliness is
associated with many indices of maladjustment such as: depression (Shevlin,
Murpy, & Murphy, 2014), low self-confidence (Cheng & Furnham, 2002), anxiety
(Johnson et al., 2001), and suicide ideation (Hawkley & Cacioppo, 2010). Thus,
prior research on loneliness in early adolescence focused on the clinic aspects such
as depressive symptoms, outcomes of loneliness trajectoires, and programs of
intervention. Not as much attention has been paid on analysis of this construct from
the perspective of positive psychology, taking into consideration the protective
factors, mediators, and predictors. Specialists have become interested in studying
these topics in the last decade, using structural equation modeling technique to
explore direct and indirect effects of these constructs on health (Gallager et al.,
2014). Despite the extensive literature on the psychological correlates, predictors,
and effects of perceived social support and loneliness on well-being, relative little
attention has been paid to study simultaneously relationships between perceived
social support, social skills, loneliness, self-esteem and general self-efficacy in
early adolescents.
2. METODOLOGY
2.1. PURPOSE OF THE RESEARCH

The purpose of this study was to expand previous literature on appraisal or
perceived social support in early adolescence by exploring this construct in
association with loneliness and ego-related aspects such as self-esteem and general
self-efficacy, using path analysis.
Predicted relationships were included into a model that specified that
perceived social support has a direct effect on general self-efficacy and loneliness.
Direct effects of optimism, social skills and self-esteem on perceived social support,
and indirect effect of self-esteem on loneliness and self-efficacy were drawn in the
path diagram (see Figure no. 1).
H1 – Perceived social support is positively related with optimism, self-esteem,
self-efficacy, and social skills.
H2 – Loneliness is negatively associated with self-esteem, self-efficacy, optimism,
social skills, and perceived social support.
H3 – Perceived social support mediates the relationship between social skills and
loneliness; self-esteem and self-efficacy.
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H4 – There is a multiple mediation in the relationship between self-esteem and
loneliness, through general self-efficacy and perceived social support.
H5 – Optimism is predictor of perceived social support and social skills.
2.2. PARTICIPANTS

The sample consisted of 289 students (211 females and 78 males) from 7th
and 8th grade, from four secondary urban schools. The age ranged between 13,2
and 14,7 years (M = 14.3; SD = 0.8). 14 principal teachers assessed the students’
social skills. Participants were selected by convenience. Questionnaires administration
was conducted during supervision classes. The questionnaire responses were
anonymous.
2.3. METHOD

General self-efficacy was measured by using The General Self-Efficacy Scale
(GSES – Băban et al., 1996). It contains 10 items in a 5-point Likert scales ranging
from 1 (not at all true) to 5 (exactly true). Sample items of this scale include: “It’s
easy for me to stick to my aims and accomplish my goals”, “I am confindent that
I could deal efficiently with unexpected events”, and “I can always manage to solve
difficult problems if I try hard enough”.
The Life Orientation Test-Revised (LOT–R, Scheier, Carver, & Bridges,
1994) measures individual differences in generalized optimism vs. pessimism (e.g.,
“I’m always optimistic about my future”, “I rarely count on good things happening
to me”, “Overall, I expect more good things to happen to me than bad”). It is a
10-item scale, including 4 filler items. Answers are assessed through a 5-point
Likert scale (1= I disagree a lot; to 5 = I agree a lot). Higher scores on this scale
reflect higher levels of optimism.
The Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES; Rosenberg, 1965) is a 10-item
Likert-type scale and answers have to be rated on a four-point scale – (1 = strongly
disagree to 4 = strongly agree). Five of the scale items have positively worded
statements and five have negatively worded ones (e.g. “I am able to do things as
well as most other people”; “I feel I do not have much to be proud of”). The scale
measures state self-esteem by asking the respondents to reflect on their current
feelings about him/her.
Appraisal or perceived social support was operationalized using The
Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MPSS – Zimet et al., 1988).
It includes 12 items covering the perception of social support received from family,
friends or significant others. It contains 12 items in a 7-point Likert scale (1 =
strongly disagree to 7 = strongly agree.
Loneliness was assessed by using Loneliness and Social Dissatisfaction Scale
(Asher, Hymel, & Renshaw, 1986). It contains 24 items, scored on the 5-point
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Likert scale (1 = always true to 5 = not true at all). The authors included 8 items in
disguising scale purpose. The remaining 16 items measured feelings of loneliness
(“I am lonely”), feeling of social adequacy versus inadequacy (e.g., “It’s easy for
me to make new friends at school”), and subjective estimation of peer status (e.g.,
“I have lots of friends”).
The Teacher Estimation of Social Skills Scale (Walker et al., 1988) was used
to measure students’ social skills. The scale contains 28 items. Teachers indicated
on a 5-point Likert scale (1 = never to 5 = always) how often they consider that
students are described by each item. Sample items of this scale include: “The
student initiates conversations, looking for peers to interact”, “Respect the intimate
space of others”, “The students uses the courtesy formulas such as: thank you,
please, excuse me, with pleasure”, “The students maintains eye contact when
talking to someone”.
Statistical analyses
Quantitative data collected from the distributed questionnaires were analyzed
with Statistical Package for Social Science (SPSS 23) and Analysis of Moment
Structure (AMOS 23). Cronbach’s alpha test was applied to assess reliability of the
scales. Descriptive statistic described profiles of the entire sample. They were
performed to assess the mean, SD, and normality of distribution of research
variables.
The multivariate normality distribution of observed variables was explored
using Mardia’s Multivariate Normality Test from AMOS 23. The predicted
relationships in the model were tested using path analysis with AMOS 23, using
(MLE) maximum standard likelihood estimation. The proposed model was tested
by investigating the relationships in which path coefficients were checked for
significance and goodness-of-fit. Model Fit was verified by absolute indices: GFI
(goodness-of-fit indices), AGFI (adjusted of goodness-of-fit-indices), PGFI
(parsimony goodness-of-fit indices) model chi-square, model chi-square value,
p value, df, Cmin/df, RMSEA (Root Mean Square Error of Aproximation).
Performing path analysis produces two categories of estimation: model fit to the
data and the strength of the relationships between the variables included in the
model. Seeking a more accurate explanation of the effects of the independent
variables on dependent variables, it were performed mediational analyses. The
mediational models were verified with the test for mediation in AMOS, using
bootstrapping method performed on the 2000 bootstrap samples.
2.4. PROCEDURE

Permission for participation of students was obtained from the high-schools
principals. Parent oral consent was also obtained during parent meeting organized
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by head teachers. The filling of the questionnaires was anonymous. The
administration of the questionnaires was realized in the classroom. Prior to
applying the research instruments, students were informed about the main purpose
of the study. After the questionnaires were completed, it was conducted a short
debriefing.
3. RESULTS
3.1. DESCRIPTIVE STATISTICS

Means, standard deviations, and internal consistency coefficients of the
variables used are presented in the Table no. 1. Results showed that participants
have moderate level of loneliness, perceived social support, optimism, and general
self-efficacy. The results have also shown high level of self-esteem and very high
level of social skills. Strong evidence was obtained for the internal consistency of
the scales used in this study, Cronbach α coefficients ranged between .78 and .92.
Table no. 1
Descriptive statistics – mean, standard deviation,
Cronbach α coefficients
Mean
Standard deviation
Cronbach alpha

1
49.48
4.13
.83

2
27.27
6.86
.79

3
28.17
7.24
.81

4
18.68
3.13
.78

5
109.68
8.78
.92

6
28.11
6.14
.85

Note. 1 – perceived social support; 2 – self-esteem; 3 – general self-efficacy; 4 – optimism; 5 – social
skills; 6 – loneliness.
3.2. BIVARIATE ANALYSES

Table no. 2 contains the associations among research variables. As hypothesized,
optimism, self-esteem, self-efficacy, and social skills were associated with greater
perceived social support. It has been confirmed that loneliness was associated with
low self-esteem, self-efficacy, optimism, social skills, and perceived social support.
In order for perceived social support to mediate the relationship between
self-esteem and self-efficacy, all three variables must be associated, what is
obvious in Table no. 2.
Mediating role of perceived social support in the relationship between
self-esteem and loneliness it is possible if the variables are related. As shown in
Table no. 2, Pearson coefficients indicate strong significant relations between these
variables. The same pattern was obtained in the case of loneliness, self-esteem, and
general self-efficacy.
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Table no. 2
Correlations among perceived social support, self-esteem, self-efficacy, optimism,
social skills, and loneliness
1. Perceived social support
2. Self-esteem
3. Self-efficacy
4. Optimism
5. Social skills
6. Loneliness
Note. **p < .01

1
–
.416**
.493**
.370**
.251**
–.573**

2

3

4

5

–
.593**
.507**
.109
–.426**

–
.363**
.055
–.479**

–
.199**
–.366**

–
–.251**

3.3. RESULTS AND DISCUSSION

Model Testing
Hypothesized model was examined using path analysis. According to this
model, perceived social support has a mediating role in the relationships between
self-esteem and loneliness; self-esteem and self-efficacy; social skills and loneliness.
The common default maximum likelihood estimator (MLE), which is the main
method in structural equation modeling for estimating path coefficients, requires
normaly distributed endogenous variables. Univariate normality of the research
variables was assessed in this research by calculating the skewness and kurtosis
coefficients. According to Tabachnick & Fidell (2007), univariate distribution is
near normal when the absolute values of skewness and kurtosis indicators are
smaller than 1.00 (for a normal distribution they have to be very close to zero). The
absolute values of skewness ranged between –.19 and 1.19 and the absolute values
of kurtosis ranged between –.17 and 1.42. These results indicate a abnormal
distribution. Against of prescriptions made by Tabanick & Fidell (2007), West,
Finch, & Curan (1995) recommend concern if skewness > 2 and kurtosis > 7.
Assessment of multivariate normality distribution was performed using Mardia’s
Multivariate Normality Test. Because the critical ratio of the Mardia’s coefficient
of multivariate kurtosis was greater than 1.96 (Mardia coefficient = 5.32; CR =
4.62; p < .01), the sample can be considered multivariate non-normal (DeCarlo,
1997).
One approach to managing multivariate nonnormality is distance squared
criteria proposed by Mahalanobis (Byrne, 2010). In order to normalize the
distribution, it is necessary to identify and eliminate the multivariate outliers –
cases whose scores are farthest from the centroid. The disadvantage of deleting
multivariate outliers could mean loss of observations and model power. It is
accepted by the specialists that one robust approach to managing nonnormality in
structural equation modeling is bootstrap resampling or “establishing an empirical
sampling distribution associated with statistic of interest by repeatedly sampling
from the original parent sample data” (Nevitt & Hancock, 2001, p. 355).
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It has been mentioned in the literature that bootstrapping method is a
consistent alternative for obtaining robust statistic in structural equation modeling
(Boolen & Stine, 1995, Finney & DiStefano, Yung & Bentler, 1996). The program
AMOS has the Bollen-Stine option – a modified bootstrap method for the
chi-square goodness-of-fit statistic. This option performes a transformation on the
original data that forces the resampling space to satisfy the null hypothesis, making
the model-implied covariance matrix the true underlying covariance matrix in the
population (Bollen and Stine, 1993). Taking into consideration the disadvantage of
the first approach, we used in the present research re-sampling method or
bootstraping on 2000 samples to achieve the multivariate normality. Results
showed that 8 iterations were required to fit the model to the boostrap samples.
In order to determine the statistical significance of the proposed theoretical
model, three criteria were investigated, mentioned by Schumacker and Lomax
(2004): a) non-statistically significant chi-square test; b) the statistical significance
of each parameter estimates for the paths in the model; c) the magnitude and
direction of the parameter estimates to ensure that they are consistent with the
substantive theory.
The chi-square is the absolute fit index that tests for the extent of misspecification. As shown in the Table no. 3, the non-significant chi-square suggests
that the model fits the sample data (p = .254). The normed chi-square (the
discrepancy divided by the degree of freedom) is < 2 (CMIN/df = 1.337).
Table no. 3
Chi-square test of default model: chi-square, df, normed chi-square
Model
Default model

CMIN
5.346

DF
4

P
.254

CMIN/DF
1.337

An important aspect to determine the quality of the model fit is to look for
consistency across a number of absolute fit indices (Ulman, 2001). As shown in the
Table no. 4, it could be emphasize that the model demonstrated excellent fit. The
Goodness-of-Fit index (GFI) assesses the relative amount of the observed variances
and covariances explained by the model.
Table no. 4
Sumary of fit indices for path analysis (default model):
Model
Default model

RMR
.031

GFI
.994

AGFI
.968

PGFI
.189

RMSEA
.034

LO90
.000

HI90
.101

PCLOSE
.566

Note. RMR = root mean squared residuals; GFI = goodness-of-fit index; AGFI = adjusted goodnessof-fit index; PGFI = parsimony of goodness-of-fit index; RMSEA = root mean squared error of
aproximation, LO 90 = the lower boundary for a 90% confidence interval; HI 90 = the upper
boundary for a 90% confidence interval, PCLOSE = p value for testing the null hypothesis that
RMSEA is less than .05 in the population
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According to Khine (2013), recommended values should be more than 0.95.
In the present model, GFI is 0.99. The other absolute index, AGFI, having a value
of 0.96, reflects also a very good model. The RMSEA is 0.034 [.000; .101].
Because this value is lower than .05, it indicates a very good fit of the model
(Browne & Cudeck, 1993).

Figure no. 1. Path diagram with standardized regression weights coefficients.

The standardized coefficients shown in Figure no. 1 emphasize that
loneliness is predicted by low self-esteem (β = –.13), self-efficacy (β = –20), social
skills (β = –.13), and perceived social support (β = –.39).
In order to validate the third hypothesis, we checked the proposed mediational
models, seeking to illustrate a more complex than a simple direct effects between
social skills and loneliness; self-esteem and general self-efficacy (see Table no. 5).
The standardized indirect (mediated) effect of social skills on loneliness is –.081.
That is, due to the indirect (mediated) effect of social skills on loneliness, when
social skills value goes up by 1 standard deviation, loneliness goes down by 0.081
standard deviations.
This is in addition to any direct (unmediated) effect that social skills may
have on loneliness. The standardized indirect (mediated) effect of social skills on
loneliness is significantly different from zero at the 0.01 level (p = .002 two-tailed).
Using bootstrap approximation obtained by constructing two-sided bias-corrected
confidence intervals, the confidence interval obtained was [–.137; –039]. Because
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this interval did not include the value 0, it could be asserted that the indirect effect
of social skills on loneliness is statistically significant. The results confirmed that
perceived social support mediates the effect of social skills on loneliness. The
social skillful students experience low level of loneliness, mainly when they
perceive benefit of having supportive people close to them (support from family,
support from friends, and support from significant others).
Similar pattern has been obtained in the case of mediation model that
highlighted the effect of self-esteem on self-efficacy through perceived social
support. The standardized indirect (mediated) effect of self-esteem on self-efficacy
was statistically significant (B = .091, p < .001). The direct effect of self-esteem on
self-efficacy is significant (B = .469, p < .001) when controlling for perceived
social support, thus suggesting partial mediation (Table no. 5 displays the results of
the mediational analysis). Similar findings showed evidence that family and peer
networks impact general self-efficacy (Schunk & Meece, 2001).
Table no. 5
Test for mediation – direct and indirect effects
Mediation model/Hypothesis
Social skills
Social support
Loneliness
Self-esteem
Social support
Self-efficacy
***
**
Note. = p < .001; = p < .01

Direct effect Indirect effect
Result
–.128**
–.081***
Partial mediation
.469***
.091***
Partial mediation

In the case of the relationship between self-esteem and loneliness it was
verified the impact of two mediators: self-efficacy and perceived social support
(see Table no. 6). Multiple mediation model highlighted that self-esteem exerts a
direct effect on loneliness and indirect effects through perceived social support and
general self-efficacy. The specific indirect effect of self-esteem on loneliness through
perceived social support was defined by the product of the two paths linking the
self-esteem on loneliness through that mediator, that was a*b.
Similarly, the specific indirect effect of self-esteem on loneliness through
general self-efficacy was defined by c*d. The total indirect effect of self-esteem on
loneliness represents the sum of the two specific indirect effects, that is a*b + c*d.
The total effect of self-esteem on loneliness is the sum of the direct effect and all of
the indirect effects.
We computed bootstrapped bias-corrected 95% confidence intervals on 2000
bootstrap samples for the size of the specific mediation effects (Preacher & Hayes,
2008). Results of the multiple mediation analysis confirmed the mediating role of
perceived social support (B = –.157, p < .001) and self-efficacy (B = –.127, p < .01)
in the relation between self-esteem and loneliness.
In addition, our results indicated that the direct effect of self-esteem on
loneliness is significant (B = –.174, p = .01) when controlling for perceived social
support and general self-efficacy. As shown in the Table no. 6, the indirect effect of
self-esteem on loneliness is statisticaly significant, thus suggesting partial mediation.

118

Elena Stănculescu

10

As expected, the high level of self-esteem enhances general self-efficacy and
perceived social support, which in turn contribute to lower loneliness. According to
Bandura (2001), if students with self-efficacious beliefs does not succeed, they will
likely try again to solve the problem because they are resilient to adversity. On the
contrary, low self-efficacious students may not spend time on trying to find solution for
challenging situations, because they do not believe they will be successful.
Table no. 6
User-defined estimands in multiple mediation model
Parameter
Estimate
Lower
Upper
p
a*b
–.157
–.234
–.100
.000
c*d
–.127
–.203
–.067
.003
Indirect
–.284
–.368
–.206
.001
Direct
–.174
–.297
–.053
.015
Total
–.458
–.585
–.347
.001
Note. a*b = indirect effect of self-esteem on loneliness through perceived social support;
c*d = indirect effect of self-esteem on loneliness through general self-efficacy

About the last hypothesis, the results confirmed that optimism has a significant
positive effect on perceived social support (β = .20) and social skills (β = .18).
Therefore we could accept that optimistic students focuse on positive contexts,
valuing supportive attitude of the other instead of complaining that they never get
help they need or that other people are not careful enough with them. Optimism is
very important for social life, because it facilitates establishing harmonious or
functional relationships with others. Optimistic people enjoy an extensive social
network, being good companions, appreciated by others for their ability to focus on
finding solution, not on negative thoughts and regrets in challenging contexts.
Taking into consideration the pattern of results obtained, we can highlight
that the path analysis showed excellent fit with the data, supporting the following
conclusion: a) perceived social support mediates the relationships between social
skills and loneliness; self-esteem and self-efficacy; b) the association between selfesteem and loneliness is multiple mediated by general self-efficacy and perceived
social support; c) optimism and social skills are predictors of the perceived social
support. Based on this results, it can be emphasized that early adolescents with low
levels of self-esteem, self-efficacy, and perceived social support are more likely to
feel lonely.
3.4. CONTRIBUTION RESEARCH AND LIMITATIONS

Data in this study were collected using not only self-report instruments, but
also teachers’ assessment of the students social skills. The path analysis offered
empirical evidence on the role of protective factors on loneliness in early
adolescence. Advanced mediational models in the current research showed that low
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levels of social skills, ego-related concepts of self-esteem and self-efficacy,
perceived social support represent indicators of loneliness. The results suggested
that enhancing social skills, self-esteem, self-efficacy and perceived social support
could be highly beneficial for diminishing the painful experience of loneliness.
Limitations of this study include the use of convenience sample of early
adolescents from urban secondary schools. Participants may not be representative
of all students. Additional methods, such as qualitative inquires, experience
sampling, and experimental manipulation would be especially fruitful, informing
deep understanding of discussed psychological constructs.
3.5. FUTURE DIRECTIONS OF RESEARCH

Considering the results obtained in the present study and prior research on
social stress (Stănculescu, 2009), it would be useful to be continued with an
examination of the relationship between perceived social support, loneliness, social
stress, social coping strategies, and social self-efficacy. More research should
assess the ways in which various psychological and psycho-social factors exert
influence on social functioning in early adolescence. It would be very fruitful for
school psychologist to have empirical data on such complex relationships. Thus
they will find key aspects on which must intervene. Based on this evidence, it can
be designed programs of intervention aimed to helping students in early adolescence
overcome difficulties in social life or buffering social stressors. Important aspects
related to psychological well-being will be improved: social self-efficacy and
social satisfaction.
4. CONCLUSION

Evidence from this study emphasizes the impact of positive traits and
psychological strenghts on perceived social support and loneliness in early
adolescence. It is accepted in the literature that such psychological constructs are
very important for good human functioning, regardless of age. There is plenty of
research on the benefits of positive traits on stressors management in early
adolescence, but the present study was focused on exploring the role of positive
traits ego-related and psychological strenghts in reducing inherent feelings of
loneliness in this period. Since early adolescence is a lifetime that involves
multiple challenges and transformation, separation from childhood amid the
aspiration toward the autonomy, it is very important the presence of supportive
social network. This study proposes a path analysis of the complex relationships
between positive ego-related traits, perceived social support, social skills and
loneliness in early adolescents. Some strong correlations and multiple mediation
relations did emerge with implications for interventions. The results confirmed that
self-efficacy and perceived social support act as mediators in the relationship
between self-esteem and loneliness; social skills being predictor of loneliness.
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School psychologists should be willing to apply multiple strategiess across time,
for the greatest impact on the protective factors from feeling of loneliness: social
skills, perceived social support, self-esteem and self-efficacy. They have to take
into consideration that preventing chronic loneliness in adolescence depends on the
existence of such positive qualities and psychological resources. It is thus necessary to
design prevention programs to stimulate such qualities and strenghts that will
contribute not only to diminish loneliness but also to improve quality of life.
Received at: 9.05.2016
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REZUMAT
Cercetările anterioare asupra singurătăţii în adolescenţa timpurie s-au concentrat asupra
aspectelor clinice, cum ar fi simptomele depresive şi programele de intervenţie. Mai puţină atenţie a
fost acordată analizei acestui construct din perspectiva psihologiei pozitive. Studiul prezent a examinat
factorii protectivi ai singurătăţii, inclusiv suportul social perceput şi aspecte corelate ale eu-lui, într-un
lot de de 289 adolescenţi, folosind analiza de cale. Participanţii sunt elevi în clasele a VII-a şi a VIII-a, în
patru şcoli gimnaziale din mediul urban. Ipotezele cercetării au presupus: 1) corelaţii negative între
suportul social perceput, stima de sine, autoeficacitate, abilităţile sociale, optimism şi singurătate;
2) efecte multiple directe şi indirecte asupra singurătăţii. Instrumentele folosite în acest studiu au fost:
Loneliness and Social Dissatisfaction Scale (Asher, Hymel, & Renshaw, 1986), Teacher Estimation
of Social Skills Scale (Walker et al., 1988), The Life Orientation Test-Revised (LOT–R, Scheier,
Carver, & Bridges, 1994), The Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MPSS – Zimet
et al., 1988), The Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES; Rosenberg, 1965). Ipotezele cercetării au fost
validate. Modelele mediaţionale propuse au fost verificate cu ajutorul testului de mediere din
programul AMOS, folosind metoda bootstrapping. Indicatorii absoluţi au evidenţiat o excelentă
potrivire a modelului specificat cu datele din eşantionul cercetat. Analiza de cale a relevat o relaţie
directă semnificativă între abilităţile sociale şi singurătate, chiar şi după controlul suportului social
perceput. Un model de mediere multiplă a subliniat că stima de sine are un impact asupra singurătăţii
prin intermediul autoeficacităţii şi suportului social perceput. Au fost discutate implicaţiile practice
pentru psihologii şcolari şi practicienii în educaţie.

PROFILUL VOCAŢIONAL AL STUDENTULUI LA POLITEHNICĂ
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Abstract
The present study aimed to analysis a group of Polytehnica undergraduates students (N = 270)
in terms of two broad models of personality, the RIASEC vocational interests model (Holland) and
Five Factor model. The instruments we used were the questionnaires Holland Self-Directed Search
(SDS) and Big Five Questionnaire (BFQ). Methodological design used correlational and exploratory
factorial analysis. The results suggests the considerable overlap of the two models and their close
relationship to characterize the personality. The strongest relationships obtained were those between
the Entrepreneurial type and the Extraversion type, and between the Investigative type and the Mental
Openness type. The definition’s attributes of group it out as having beneficial features in contexts
which values or require changing and adapting to new requirements or conditions. The two
questionnaires mentioned proves its worth in career counseling process where the focus must be on
both the assessment of personality traits as well as the vocational interests.
Cuvinte-cheie: interese vocaţionale, Big Five, studenţi, domeniul tehnic.
Keywords: vocational interests, Big Five, students, technical field.
1. INTRODUCERE

Cercetările din literatura vocaţională au evidenţiat relevanţa a două dintre
cele mai proeminente şi euristice modele în cunoaşterea structurii personalităţii
adultului tânăr. Este vorba despre tipologia intereselor vocaţionale RIASEC (Holland,
1985, 1994, 1996, 1997) şi modelul Big Five (Costa şi McCrae, 1985, 1992). Primul
model prezintă ca expresie importantă a personalităţii şase interese vocaţionale:
realism (preferinţa pentru manipularea sistematică a maşinilor şi instrumentelor),
interes investigativ (tendinţa pentru analiză, metodă, precizie etc.), interes artistic
(tendinţa pentru nonconformism, introspecţie etc.), interes social (preferinţa pentru
ajutorul celorlalţi), interes antreprenorial (orientarea către ocupaţii manageriale) şi
convenţional (preferinţa pentru manipularea sistematică a informaţiilor). Modelul
Big Five descrie cinci trăsături de personalitate: extraversia, agreabilitatea, conştiinciozitatea, stabilitatea emoţională şi deschiderea la experienţă. Cercetările
∗

Universitatea Politehnica din Bucureşti, Departamentul de formare pentru carieră didactică şi
ştiinţe socio-umane, Splaiul Independenţei, nr. 313, Bucureşti, România; e-mail: beatricebalgiu@
yahoo.com, beatrice.balgiu@upb.ro.
Rev. Psih., vol. 62, nr. 2, p. 122–131, Bucureşti, aprilie – iunie 2016

2

Profilul vocaţional al studentului la Politehnică

123

bazate pe relaţionarea dintre cele două modele realizate pe eşantioane mari de
subiecţi fie din mediul academic, fie din cel organizaţional au evidenţiat asocierea
puternică dintre tipologiile pe care acestea le propun (Tokar şi Swanson, 1995;
Tokar, Vaux şi Swanson, 1995; De Fruyt şi Mervielde, 1997; Tokar şi Fisher, 1998;
Carless, 1999; Larson, Rottinghaus şi Borgen, 2001; Fritzsche, McIntire şi Yost,
2002; Barrick, Mount şi Gupta, 2003; Zlate, 2004; Armstrong şi Anthoney, 2009;
McKay şi Tokar, 2012; Rounds şi Su, 2014). De fapt, Holland, încă din 1978,
a afirmat că interesele vocaţionale pot constitui un alt aspect al profilului de
personalitate.
Corespondenţa dintre tipurile pe care le reprezintă cele două modele evidenţiază,
însă, rezultate echivoce. Vom face apel, întâi de toate, la metaanalizele care iau în
studiu respectiva asociere. Aşa de pildă, studiul lui Larson et al. (2002), realizat pe
24 de eşantioane cuprinse în diferite studii, surprinde 30 de corelaţii între interese
şi dimensiunile de personalitate, din care cinci apar ca substanţiale atât pentru
bărbaţi, cât şi pentru femei. Acestea sunt: deschiderea la experienţă – tipul artistic
(r = .48); extraversia – tipul antreprenorial (r = .41); extraversia – tipul social
(r = .31); deschiderea la experienţă – tipul investigativ (r = .28); agreabilitatea –
tipul social (r = .19). Investigaţiile meta-analitice realizate de Barrick et al. (2003)
pe 21 de studii cu 41 de eşantioane independente şi un total de 11 559 subiecţi
accentuează relaţia dintre tipul antreprenorial şi extraversie, şi respectiv, tipul
artistic şi deschiderea la experienţă (r între .39 şi respectiv .41).
Alte investigaţii realizate de-a lungul timpului au evidenţiat similarităţi cu
rezultatele de mai sus, dar şi date contradictorii. Dintre rezultatele comune, reţinem
descoperirea de relaţii pozitive înalte între extraversie şi tipul antreprenorial (Kaufman,
Pumaccahua şi Holt, 2013) şi extraversie şi tipul social (Ackermann şi Heggestad,
1997; Tokar şi Fischer, 1998; Larson et al., 2002; Barrick et al., 2003), între agreabilitate şi tipul social (DeFruyt şi Mervielde, 1997; Larson et al., 2002; Barrick et al.,
2003) şi între deschiderea la experienţă şi tipul artistic şi, respectiv, investigativ
(Tokar şi Fisher, 1998; Larson et al., 2002; Wille, DeFruyt şi Feys, 2010; Silvia şi
Nusbaum, 2012).
În privinţa diferenţelor empirice, reţinem următoarele: deşi Ackerman şi
Hoggestad (1997) raportează rezultate care arată că deschiderea la experienţă este
legată de tipul investigativ, DeFruyt şi Mervielde (1999) găsesc, în cazul unui lot
de studenţi, o relaţie nesemnificativă între cele două variabile. De asemenea, alte
două cercetări găsesc că agreabilitatea este semnificativ legată de tipul social
(DeFruyt şi Mervielde, 1997; Larson et al., 2002), în timp ce studiul lui Ackermann şi
Hoggestad (1997) nu confirmă acest lucru. Stabilitatea emoţională este legată de
tipul antreprenorial şi convenţional (DeFruyt şi Mervielde, 1997), în schimb alte
investigaţii arată că aceasta nu are legătură cu modelul Big Five (Ackermann şi
Hoggestad, 1997; Barrick et al., 2003).
Psihologia vocaţională a arătat necesitatea cunoaşterii grupurilor de studenţi
şi predicţia performanţei acestora în mediul academic din perspectiva ambelor
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modele menţionate. Rezultatele unor astfel de cercetări evidenţiază că interesele şi
caracteristicile de personalitate sunt legate de performanţa şi persistenţa în mediile
academice (Nye, Su, Rounds et al., 2012; Barrick, Mount, Judge, 2001). Este
motivul pentru care în prezenta cercetare ne-am propus să analizăm corespondenţa
dintre cele două modele ale personalităţii în caracterizarea unui grup omogen de
studenţi din domeniul tehnic.
2. METODA

Obiective:
– identificarea profilului vocaţional al studentului politehnist urmărind modul
în care interacţionează interesele şi trăsăturile de personalitate;
– validarea asocierii a două probe pentru evaluarea profilului vocaţional al
studenţilor analizaţi, SDS (Holland Self-Directed Search – Holland, Fritzsche şi
Powell, 1994) şi BFQ (Big Five Questionnaire – Caprara, Barbaranelli şi Borgogni,
1993), variantă a NEO-PI.
Întrebarea de cercetare de la care am pornit: există relaţii structurale între
tipurile RIASEC (Holland) şi trăsăturile de personalitate din modelul Big Five?
Subiecţi: 270 de studenţi ai aceleiaşi universităţi tehnice cu media de vârstă
M = 21,92 (A.S. = 1,42), din care 157 de bărbaţi şi 113 femei fără o diferenţă
semnificativă în ceea ce priveşte media de vârstă. Toţi participanţii au făcut parte
din proiectul de consiliere vocaţională PRACSIS – Contract POSDRU, 161/
2.1/G/135813.
Instrumente
1. Inventarul de preferinţe vocaţionale – Holland Self-Directed Search (SDS)
elaborat de Holland, Fritzsche şi Powell (1994). Testul, realizat în 1965 de Holland
şi revizuit ulterior (1994, 1997), conţine 228 de itemi cotaţi pe o scală dihotomică
Adevărat/Fals şi organizează interesele vocaţionale în şase tipuri, formând o
structură hexagonală denumită modelul RIASEC. Aceasta reflectă preferinţele
persoanei pentru comportamente, contexte, situaţii şi activităţi. Tipurile sunt următoarele: realist (R), caracterizând indivizi interesaţi să lucreze în medii exterioare;
2. investigativ (I), cuprinzând indivizi care prezintă interese în ştiinţă; 3. artistic
(A), în care se încadrează cei care preferă exprimarea creativă în special în
literatură, arte vizuale şi dramatice; 4. social (S) evidenţiază indivizii care doresc să
ajute semenii; 5. întreprinzător/antreprenorial (E) se referă la cei care preferă să
lucreze în leadership sau să aibă roluri persuasive direcţionate spre realizări economice;
6. convenţional (C), caracteristic pentru cei interesaţi să lucreze în medii bine
structurate, în special în mediul afacerilor. În România, testul a fost adaptat
normativ pe un eşantion de 1519 subiecţi de Pitariu, Iliescu şi Vercellino (2010).
2. Chestionarul de personalitate Big Five Questionnaire (BFQ-2) realizat de
Caprara, Barbaranelli şi Borgogni (1993). Testul cuprinde 156 de itemi ancoraţi pe
o scală de tip Lickert cu 5 trepte şi oferă scoruri pentru cinci scale principale,
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fiecare având câte două faţete: extraversie (având faţetele dinamism şi dominanţă),
amicalitate (cooperare şi cordialitate), conştiinciozitate (meticulozitate şi perseverenţă),
deschidere mentală (deschidere spre cultură şi spre experienţă) şi stabilitate
emoţională (controlul impulsurilor şi al emoţiilor). Chestionarul BFQ a fost
conceput în concordanţă cu argumentele teoretice care sugerează că modelul celor
cinci factori are un statut privilegiat, comparativ cu alte modele, el fiind construit
pe baza experienţei lui Costa şi McCrae (1985). Au fost folosite etaloanele româneşti
combinate realizate de Pitariu, Vercellino şi Iliescu (2009). Coeficienţii alfa pentru
cei 5 factori sunt cuprinşi între .79 şi .86, fiind similari cu valorile originare ale
testului.
Procedură: toţi cei 270 de studenţi au completat ambele teste online, în
grupuri de câte maxim 20 de persoane, în perioada mai 2014 – decembrie 2015, iar
rezultatele au fost comunicate din sistemul TestCentral. Timpul de completare
pentru setul de teste a fost de aproximativ 50 de minute.
3. REZULTATE ŞI DISCUŢII
3.1. ANALIZA PRIMARĂ

Analiza descriptivă (tabelul nr. 1) arată nivelul înalt al preferinţelor investigative
(M = 55,55) urmate în plan secundar, dar la distanţă, de interesele de tip antreprenorial (M = 46,34) şi convenţional (M = 44,72). Rezultatul este unul aşteptat
pentru domeniul ştiinţific-tehnic, în care sunt performate activităţi care corespund
intereselor legate de exploatarea şi înţelegerea lucrurilor, şi evenimentelor şi de
cunoaşterea reflexivă, cu cea mai slabă intensitate se prezintă interesele artistice
(M = 29,88) în cazul grupului studiat. Scorurile înalte obţinute la interesele de tip
investigativ confirmă cercetări mai vechi şi mai noi care demonstrează că acestea
constituie cea mai importantă dimensiune preferenţială în cazul subiecţilor din
domeniul ştiinţific (Allport, Vernon şi Lindzey, 1970; Dawis, 1991; Holland, 1997;
Lubinski, Benbow-Persson, Shea et al., 2001).
Diferenţele de gen evidenţiază interesele antreprenoriale (t = –3,22; p = .001)
şi realiste (t = –2,41; p = .049) precumpănitor în cazul studentelor, în timp ce
subiecţii de gen masculin sunt mai orientaţi spre activităţi cu implicaţii umane
(interesele sociale), comparativ cu persoanele feminine ale grupului (t = 2,44; p =
.015). Rezultatul este contrar aşteptărilor şi cercetărilor anterioare care au găsit
efectul de gen asociat cu tipurile ocupaţionale tradiţionale. Aşa de pildă, subiecţii
de gen masculin au, în general, interese realiste şi investigative, în timp ce
persoanele feminine se evidenţiază, mai degrabă, prin interese artistice, sociale şi
convenţionale (Su, Rounds şi Amstrong, 2009; Paessler, 2015). Totuşi, studiile
citate au fost realizate pe eşantioane de subiecţi largi din populaţia generală şi nu
pe grupuri specifice. Corelăm rezultatul menţionat cu studiile care evidenţiază
diferenţele consistente de valori medii ale intereselor între grupurile demografice
(Su et al., 2009). În cazul studenţilor analizaţi de noi, intensitatea structurării
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intereselor conduce la concluzia conform căreia această componentă a motivaţiei
reprezintă o constantă cu note specifice grupului evaluat. Pe de altă parte, este de
notat demonstraţia unor cercetări conform cărora diferenţele de gen în interese sunt
maleabile şi sensibile la mici şi subtili stimuli de mediu şi, deci, modificabile la o
anumită perioadă de timp (Cheryan, Siy, Vichayapai et al., 2011; Valian, 2014).
Interesele femeilor şi ale bărbaţilor măsurate prin teste vocaţionale pot fi stabile,
dar măsurate prin alegeri vocaţionale se pot schimba în timp.
Tabelul nr. 1
Medii şi semnificaţia diferenţelor

SDS

BFQ

Variabile
Realist
Investigativ
Artistic
Social
Antreprenorial
Convenţional
Extraversie
Amicalitate
Conştiinciozitate
Deschidere
mentală
Stabilitate
emoţională

M
42,23
55,55
29,88
32,92
46,34
44,72
60,75
81,99
72,97

A. S.
26,17
22,12
22,26
23,37
26,31
24,55
27,48
19,46
27,87

B
39,03
53,44
30,05
35,68
41,24
45,76
57,87
79,57
67,53

F
46,87
57,88
29,63
28,90
53,76
43,22
64,83
85,50
80,83

t
–2,41
–
–
2,44
–3,90
–
–2,02
–2,46
–3,21

p
.016
–
–
.015
.000
–
.044
.014
.000

67,03

26,23

67,51

66,29

–

–

55,11

29,14

59,60

48,58

3,07

.002

Aşa cum arată Valian (2014), „există mai multe femei inginer şi mai mulţi
bărbaţi pe post de infirmiere, decât înainte. Femeile pot simultan să dorească să-i
ajute pe alţii şi să-şi dorească să meargă pe lună. Bărbaţii pot, simultan, să-şi
dorească să meargă pe lună şi să ajute oamenii” (p. 228).
Să reţinem că acest profil vocaţional se manifestă pe fondul amicalităţii
crescute a grupului, a tendinţei de cordialitate şi cooperare ridicate (M = 81,40;
AS = 19,36), şi a structurii extravertite a femeilor din grup (t = –2,02; p = .044),
care justifică interesul lor înalt pentru sfera antreprenorială. La aceasta se adaugă
alte două trăsături care obţin valori înalte şi supramedii în caracterizarea grupului,
şi anume, deschiderea mentală (M = 67,03; A.S. = 26,23) şi conştiinciozitatea (M =
65,37; A.S. = 27,87).
3.2. INTERCORELAŢIA VARIABILELOR

Pentru a examina corespondenţa dintre cele două modele, am recurs la
analiza corelaţională (tabelul nr. 2). Putem observa că tipurile RIASEC realizează
corelaţii consistente (între 3 şi 5 corelaţii) cu toţi factorii din modelul Big Five. În
mod asemănător, toţi cei cinci factori de personalitate sunt legaţi de trei până la
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cinci scale RIASEC. În total, tabloul intercorelaţiilor evidenţiază 66% coeficienţi
semnificativi (r între .12 şi .50), ceea ce demonstrează suprapunerea considerabilă a
celor două modele şi relaţia relativ strânsă a acestora în caracterizarea personalităţii.
Tabelul nr. 2
Intercorelaţia variabilelor
Variabile

Extraversie

Amicalitate

Realist
.11
Investigativ
.17**
Artistic
.15*
Social
.27**
Antreprenorial
.50**
Convenţional
.32**
*
Corelaţii semnificative la p < 0,05
**
Corelaţii semnificative la p < 0,01

.11
.24**
.22**
.28**
.24**
.12*

Conştiinciozitate
.05
.21**
.01
.02
.20**
.20**

Deschidere
mentală
.11
.42**
.24**
.27**
.19**
.11

Stabilitate
emoţională
–.03
.15*
.04
.19**
.02
.12**

Cele mai puternice relaţii au fost obţinute între tipul antreprenorial şi factorul
extraversie (r = .50; p < 0,01), şi între tipul investigativ şi factorul deschidere
mentală (r = .42; p < 0,01). Este sugerat, astfel, faptul că persoanele energice, cu o
conduită activă, mult mai probabil, sunt compatibile în activităţi sau ocupaţii care
necesită utilizarea abilităţilor verbale pentru a persuada şi a-i conduce pe alţii. În
timp ce studenţii cu deschidere la experienţă vor prefera, cu predilecţie, ocupaţiile
care implică activităţi intelectuale cu scopul de a genera sau de a utiliza
cunoaşterea.
Deschiderea mentală, în viziunea autorilor testului BFQ-2, se referă la
deschiderea la variate experienţe şi la cultură, curiozitate intelectuală, originalitate
şi nonconvenţionalism. Conceptual, aceste caracteristici sunt mai relevante pentru
tipul investigativ. În studiul de faţă, deschiderea mentală realizează relaţii puternice
cu tipul ocupaţional investigativ (r = .42; p < 0,01). Rezultatul obţinut în studiul
prezent are sens deoarece indivizii cu deschiderea mentală înaltă tind să fie
imaginativi, nonconvenţionali şi creativi, caracteristici specifice sferei investigative.
Corelaţia este susţinută de studii anterioare care demonstrează asocierea înaltă
dintre deschiderea la experienţă şi tipul ocupaţional investigativ (Barrick şi Gupta,
1997 cf. Barrick et al., 2003; Larson et al., 2002; Ackerman şi Heggestadt, 1997;
Silvia şi Nusbaum, 2012; Kaufman et al., 2013).
O discuţie aparte necesită tipul realist care nu realizează corelaţii cu nici unul
din cei cinci factori de personalitate. Rezultatele confirmă cercetările bazate pe
analiza corelaţională dintre cele două tipologii care raportează că interesele realiste
nu sunt legate de niciuna dintre dimensiunile personalităţii (Costa, McCrae şi
Holland, 1984; Gotfredson, Jones şi Holland, 1993; De Fruyt şi Mervielde, 1999;
Barrick et al., 2003). De altfel, anumite studii argumentează că subscala intereselor
realiste nu este una coerentă, omogenă şi nici corespunzător denumită, în componenţa
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ei fiind incluse, de fapt, interese pentru activităţi externe (outdoor) şi pentru
activităţi mecanice. Or, cele două tipuri de activităţi au foarte puţine în comun
(Valian, 2014).
3.3. PERSPECTIVA ANALIZEI FACTORIALE

Pentru a demonstra relaţia ipotetică dintre interesele RIASEC şi dimensiunile
de personalitate, ca şi pentru surprinderea unor determinanţi complecşi ai grupului
de studenţi politehnişti, am apelat, în continuare, la analiza factorială. Am utilizat
metoda componentelor principale (Hotelling) cu rotaţia Varimax (tabelul nr. 3).
Potrivit unei mai vechi recomandări a lui Guadagnoli şi Velnicer (1988) pentru
cazul unui eşantion de peste 200 de persoane, au fost luate în calcul variabilele cu
saturaţiile cele mai ridicate în cazul unui factor (peste 75%).
S-au obţinut trei factori cu proporţii de varianţă rezonabile statistic (36%,
17% şi, respectiv, 11%).
Tabelul nr. 3
Rezultatul analizei factoriale
Variabile
Realist
Investigativ
Artistic
Social
Antreprenorial
Convenţional
Extraversie
Amicalitate
Conştiinciozitate
Deschidere mentală
Stabilitate emoţională
Varianţa

1
,604
,774
,777
,765
,406
,351
–,043
,212
–,192
,256
,053
36%

Factori
2
–,002
,327
,030
,130
,047
,006
,576
,684
,663
,805
,677
17%

3
,080
,030
,275
,332
,810
,751
,650
,112
,387
,015
–,056
11%

Urmărind compoziţia variabilelor din cei trei factori, observăm că pentru
factorul F1 există un grupaj de trei interese, investigative, artistice şi sociale cu
saturaţii înalte, care traduc preferinţa studenţilor pentru soluţionarea de probleme,
preferinţa pentru lucrul cu idei creative şi de autoexprimare şi interes pentru
ajutorarea celorlalţi, factor pe care îl putem defini ca interese de cunoaştere
exprimate nonconformist şi orientate în sfera relaţiilor umane. Pentru factorul F2,
observăm saturaţia înaltă a dimensiunii deschidere mentală. Identificăm, aşadar, ca
factor flexibilitatea şi receptivitatea la idei noi. În cazul factorului F3, tipurile
antreprenorial şi convenţional se conexează cu extraversia. Considerăm că este
vorba de un factor de interese de persuasiune specifice personalităţilor extravertite.
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4. CONCLUZII

Investigaţia curentă a avut în vedere relaţionarea dintre tipologia intereselor
vocaţionale şi cea a trăsăturilor de personalitate în vederea punerii în evidenţă a
unor factori specifici grupului de studenţi politehnişti. Sinteza celor trei modalităţi
de analiză a datelor ne conduce la următoarele concluzii privind grupul analizat. În
primul rând, interesele studenţilor evaluaţi corespund preeminent domeniului
ştiinţific. Ne referim la prezenţa înaltă a interesului investigativ. În aceste condiţii
şi bazându-ne pe faptul că interesele şi comportamentele sunt predictori importanţi
ai performanţei în sfera academică (Nye et al., 2012), se poate afirma că există o
concordanţă între structura de personalitate a studenţilor care au optat pentru
studiul domeniului ştiinţific-tehnic şi mediul în care ei funcţionează. Implicaţiile
sugerate de rezultate sunt legate de selecţia profesională a absolvenţilor. Mai exact,
pare esenţială deplasarea selecţiilor profesionale de pe abilităţile cognitive pe
interesele vocaţionale. Cu alte cuvinte, organizaţiile pot evalua interesele candidaţilor
şi pot să-i selecteze pe cei care sunt congruenţi cu cerinţele posturilor respective.
Evident, utilitatea procesului de selecţie necesită o imagine de acurateţe a profilului
de interese corespunzător respectivelor posturi.
Diferenţele de gen arată că persoanele feminine exprimă preferinţe către
domeniile de acţiune, în timp ce bărbaţii se îndreaptă către sfera socială. Rezultatul
este explicat prin prisma maleabilităţii intereselor în timp, prin faptul că interesele
sunt responsive la diferenţele de mediu (Valian, 2014; Cheryan et al., 2011).
În al doilea rând, sunt evidenţiate corelaţiile relativ strânse dintre cele două
tipologii, RIASEC şi Big Five, dar care nu depăşesc nivelul moderat. Deşi există
relaţii semnificative între cele două categorii de variabile, interesele vocaţionale şi
trăsăturile de personalitate par să reprezinte dimensiuni clar diferite ale comportmentului. Rezultatul nu este consistent cu afirmaţia lui Holland (1999), conform
căreia inventarele de interese pot fi folosite şi în postura de inventare de personalitate.
Cele mai consistente corelaţii s-au obţinut între tipul antreprenorial şi factorul
extraversie şi între tipul investigativ şi factorul deschidere mentală. Dintre tipurile
RIASEC, cele mai multe şi consistente corelaţii le realizează tipul investigativ iar
dintre cei cinci factori ai personalităţii, extraversia şi amicalitatea realizează cele
mai multe corelaţii cu interesele din modelul Holland.
În al treilea rând, soluţia factorială obţinută a evidenţiat specificitatea
eşantionului. Astfel, cu mare probabilitate, grupul este caracterizat prin interese de
cunoaştere, interese de persuasiune, flexibilitate şi receptivitate la nou.
În final, conchidem în privinţa celor două chestionare (de personalitate –
BFQ şi de interese – SDS) care utilizate în ansamblu în activităţile ce se desfăşoară
în centrele de orientare şi consiliere în carieră (COCC) din învăţământul superior
pot conduce la tablouri comprehensive ale grupurilor de studenţi.
Primit în redacţie la: 27.01.2016
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REZUMAT
Studiul de faţă şi-a propus analiza unui grup de studenţi la Politehnică (N = 270), din
perspectiva a două modele largi ale personalităţii, modelul intereselor vocaţionale (Holland) şi
modelul Big Five. S-au utilizat chestionarele Holland Self-Directed Search (SDS) şi Big Five
Questionnaire (BFQ). Designul metodologic a utilizat analiza corelaţională şi cea factorială
exploratorie. Rezultatele sugerează suprapunerea considerabilă a celor două modele şi relaţia strânsă a
acestora în caracterizarea personalităţii. Cele mai puternice relaţii au fost obţinute între tipul
antreprenorial şi factorul extraversie şi între tipul investigativ şi factorul deschiderea mentală.
Atributele de definiţie ale grupului îl evidenţiază ca având trăsături benefice în contexte care
valorifică sau cer schimbare şi adaptare la noi cerinţe sau condiţii. Cele două chestionare menţionate
îşi probează utilitatea în procesul de consiliere în carieră în care accentul trebuie să cadă atât pe
evaluarea trăsăturilor de personalitate cât şi pe cea a intereselor vocaţionale.

EVALUAREA CONECTĂRII EMOŢIONALE ÎN CUPLURILE ROMANTICE:
STUDIU PRELIMINAR DE VALIDARE A VERSIUNII ÎN LIMBA ROMÂNĂ
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Abstract
Emotional connection provides couple therapists with a constructive way of conceptualising
and shaping romantic relationships. This construct has been conceptualized through three
interconnected dimensions, i.e. accessibility, responsiveness, and engagement of the romantic partner.
Emotionally focused therapeutic practice encourages partners to co-explore the emotional experiences
they share. To this purpose, a brief tool (The Accessibility-Responsiveness-Engagement Questionnaire/
AREQ) has been developed. Although this measure is used by many practitioners in the USA and
Canada, it is less known in Europe. To date, the AREQ has not made the object of any formal
psychometric study. Therefore, our study examined the validity and reliability of the Romanian
version of the AREQ. Participants (258 adults from 128 marital or non-marital couples) completed
the AREQ and other well-known scales measuring alexithymia, romantic attachment styles, and
satisfaction with relationship. Confirmatory factor analysis was used to test two hypothetical metric
models. Empirical support for construct, concurrent, and incremental validity as well as for internal
consistency is provided. Results suggest that the AREQ is a valid and reliable tool for assessing
emotional connection in romantic couples.
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1. INTRODUCERE

Reprezentând unul dintre nucleele eşafodajului conceptual pe care se bazează
terapia centrată pe emoţii (Johnson, 2008, 2004), conectarea emoţională desemnează
un construct unitar care include mai multe dimensiuni. După cunoştinţa noastră, în
literatura autohtonă din domeniul psihologiei cuplului, consilierii psihologice şi al
psihoterapiei de cuplu, conectarea emoţională nu a fost abordată. În schimb, autorii
s-au preocupat de dimensiuni relaţionate, precum autodezvăluirea, empatia sau
apropierea emoţională în contextul relaţiei de cuplu (Mitrofan şi Vasile, 2001).
Conform viziunii întemeietorului terapiei centrate pe emoţii, conectarea
emoţională reprezintă fundamentul care asigură securitatea şi confortul partenerilor
unui cuplu şi care îi motivează să se autoevalueze şi, în acelaşi timp, să evalueze
relaţia în care sunt sub aspectul vulnerabilităţilor (Johnson, 2008). În practica
terapeutică centrată pe emoţii, este încurajată co-explorarea experienţelor emoţionale
de către parteneri, în acest sens fiind elaborat instrumentul AREQ. Deşi chestionarul
este utilizat de mulţi dintre practicienii terapiei centrate pe emoţii din SUA, este
mai puţin cunoscut în Europa. Mai mult, până în prezent, AREQ nu a constituit
obiectivul niciunui demers formal de explorare a proprietăţilor psihometrice.
Prezentul studiu şi-a propus traducerea şi adaptarea pentru contextul lingvistic şi
cultural românesc, respectiv testarea structurii factoriale, a validităţii de construct şi
a validităţii de criteriu şi evaluarea fidelităţii instrumentului AREQ. Întrebarea care
a stat la baza demersului de factură metodologică a fost: Este AREQ un instrument
valid şi fidel, care poate fi utilizat cu încredere în evaluarea contextului emoţional
al relaţiei dintre doi parteneri romantici? Utilitatea demersului pe care l-am
realizat este susţinută de următoarele aspecte: a) AREQ este un instrument economicos, având în vedere etapele specifice abordării centrate pe emoţii; b) informaţiile
pe care practicienii le pot obţine prin administrarea chestionarului sunt utile
scopurilor specifice evaluării contextului relaţional şi emoţional în care partenerii
unui cuplu ajung să solicite ajutor terapeutic; răspunsurile pe care partenerii unui
cuplu le dau la chestionarul AREQ pot să faciliteze procesul conştientizării apropierii,
intimităţii şi a sentimentului de securitate pe care partenerii le experimentează în
contextul relaţiei; c) terapeuţii pot colecta informaţii relevante pentru înţelegerea
modului în care partenerii unui cuplu se poziţionează unul faţă de celălalt, atunci
când cuplul se confruntă cu solicitări stresante (de exemplu: apariţia unui copil,
îmbolnăviri sau alte evenimente de viaţă negative), iar relaţia devine vulnerabilă;
d) AREQ poate fi util clinicienilor din România, care practică abordarea terapeutică
centrată pe emoţii, în demersul de evaluare a nivelului conectării emoţionale a
cuplurilor pe care le asistă; e) validarea instrumentului AREQ va permite utilizarea
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acestuia şi a datelor culese cu ajutorul lui în cercetarea ştiinţifică, prin realizarea
unor studii empirice care să prezinte particularităţile şi rezultatele terapiei centrate
pe emoţii.
AREQ include 15 itemi (a se vedea Caseta nr. 1) care operaţionalizează trei
aspecte ale percepţiei pe care o persoană o are despre răspunsurile comportamentale
specifice conectării emoţionale, pe care partenerul de relaţie le manifestă, şi anume:
a) accesibilitatea partenerului din punct de vedere emoţional (de exemplu: ,,Pot
împărtăşi sentimentele mele cele mai profunde partenerului meu/partenerei mele,
pentru că el/ea mă va asculta”); b) disponibilitatea (de exemplu: „Partenerul
meu/partenera mea răspunde semnalelor mele că am nevoie de el/ea ca să-mi fie
alături”) şi c) implicarea emoţională (de exemplu: „Ştiu că partenerului meu/
partenerei mele îi pasă de bucuriile, durerile şi temerile mele”). Fiecare dintre
partenerii unui cuplu este invitat să răspundă la AREQ, referindu-se la celălalt
partener de relaţie. Fiecare faţetă a constructului este operaţionalizată prin câte
cinci itemi, la care un subiect poate răspunde cu DA sau NU. Pentru a asigura
posibilitatea nuanţării răspunsurilor, am optat pentru înlocuirea acestui format de
răspuns cu unul care a inclus o scală de tip Likert cu cinci ancore verbale, şi anume:
1 – dezacord total, 2 – dezacord, 3 – mai degrabă în dezacord decât de acord,
4 – mai degrabă de acord decât în dezacord, 5 – acord şi 6 – acord total. La fiecare
dintre faţetele conectării emoţionale, scorul unui participant la studiul psihometric
pe care l-am realizat a fost obţinut prin însumarea scorurilor la itemii corespunzători (domeniul de variaţie posibil: 5–30). Pentru fiecare dintre faţete, scorul a
indicat nivelul conectării emoţionale pentru partenerul de relaţie. Astfel, răspunsurile
femeilor au generat scorul la faţetele conectării emoţionale pentru bărbaţii care le
erau parteneri de relaţie şi invers. Un scor ridicat pentru fiecare dintre faţete a fost
interpretat ca semnificând un nivel ridicat al conectării emoţionale în ceea ce priveşte
accesibilitatea, disponibilitatea şi implicarea emoţională a partenerului de viaţă.
Validitatea internă a fost estimată prin evaluarea adecvării din punct de
vedere statistic a structurii factoriale (model de măsurare ipotetic cu trei factori
latenţi intercorelaţi), utilizându-se analiza factorială confirmatorie. Alte dovezi ale
validităţii de construct au fost obţinute prin corelarea scorurilor la AREQ cu scorurile
pe care participanţii la studiul psihometric le-au obţinut la două scale foarte cunoscute
ce au vizat alexitimia, respectiv stilul de ataşament romantic. În vederea estimării
validităţii de criteriu (concurente), au fost calculate corelaţiile dintre scorurile la
AREQ şi scorul pe care participanţii l-au obţinut la o scală prin care a fost evaluată
satisfacţia faţă de relaţia cu partenerul romantic. Fidelitatea instrumentului AREQ a
fost estimată prin calcularea consistenţei interne, în acest scop utilizându-se
coeficientul α care este adecvat itemilor cu alegere multiplă (Labăr, 2008).
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Caseta nr. 1
Itemii versiunii în limba română pentru AREQ
1.

Partenerul meu/partenera mea este o persoană cu care te poţi conecta din punct de vedere
emoţional.
2. Chiar şi atunci când ne certăm sau ne contrazicem, ştiu că sunt important(ă) pentru partenerul
meu/partenera mea şi că vom găsi o cale să ne împăcăm.
3. Dacă am nevoie să mă asigur cât de important(ă) sunt pentru partenerul meu/partenera mea, ştiu
că îmi va răspunde.
4. Partenerul meu/partenera mea răspunde semnalelor mele că am nevoie de el/ea, ca să-mi fie
alături.
5. Mă simt destul de securizat(ă) în relaţia cu partenerul meu/partenera mea, încât pot să-i spun şi
cele mai ascunse lucruri care m-ar putea face vulnerabil(ă).
6. Pot avea încredere în partenerul meu/partenera mea cu privire la aproape orice.
7. Pot împărtăşi sentimentele mele cele mai profunde partenerului meu/partenerei mele, pentru că
el/ea mă va asculta.
8. Pot capta uşor atenţia partenerului meu/partenerei mele.
9. Ştiu că partenerului meu/partenerei mele îi pasă de bucuriile, durerile şi temerile mele.
10. Mă simt foarte confortabil(ă) atunci când sunt aproape de partenerul meu/partenera mea.
11. Partenerul meu/partenera mea îmi arată că sunt cea mai importantă persoană din viaţa lui/ei.
12. Consider că pot conta pe partenerul meu/partenera mea atunci când am temeri sau mă simt
nesigur(ă).
13. Nu mă simt singur(ă) în relaţia pe care o am în prezent cu partenerul meu/partenera mea.
14. Atunci când am nevoie de apropiere şi confort, partenerul meu/partenera mea va fi acolo.
15. Chiar şi atunci când suntem la distanţă fizic unul de altul, sunt sigur(ă) că suntem conectaţi
emoţional unul cu celălalt.
Notă: Numărul de ordine al itemilor este acelaşi cu indicaţiile din Figura nr. 1. Traducerea, adaptarea
şi utilizarea instrumentului AREQ au fost realizate cu acordul doamnei Susan M. Johnson, căreia îi
mulţumim pe această cale. Înainte de utilizarea instrumentului în scopuri de cercetare sau practice,
utilizatorii sunt rugaţi să contacteze pe primul dintre autorii prezentului articol, la adresa de e-mail
simona.herb@yahoo.com.
2. METODOLOGIE
2.1. PARTICIPANŢI

Datele de factură psihometrică pe care le vom analiza provin din prelucrarea
răspunsurilor pe care 258 de adulţi heterosexuali (129 de femei şi 129 de bărbaţi)
le-au dat la chestionarul AREQ, precum şi la alte instrumente standardizate. Dintre
cuplurile romantice ale căror protocoale au fost analizate, 75 erau maritale şi 54 nonmaritale. Participanţii aveau vârste cuprinse între 18 şi 54 de ani (m = 33.09;
mediana = 33; s = 8.33). Vârstele bărbaţilor au fost cuprinse între 18 şi 54 de ani
(m = 34.56; s = 8.34), iar ale femeilor între 18 şi 51 de ani (m = 31.68; s = 8.09).
Diferenţa dintre media de vârstă a bărbaţilor şi cea a femeilor a fost semnificativă
(t = 2.78; p < 0.01), însă mărimea efectului a fost modestă (d = 0.35). În momentul
colectării datelor, participanţii formau relaţii maritale sau non-maritale, în medie,
de 8.08 ani (s = 6.28; mediana = 6.33; domeniul de variaţie: 0.33–25.42). Majoritatea
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participanţilor (N = 220) erau creştini-ortodocşi, restul împărţindu-se între catolici
(N = 26), protestanţi (N = 8) sau alte confesiuni religioase (N = 3). Numai pentru
206 dintre participanţi (103 cupluri) s-a dispus de protocoale cu răspunsuri complete la
chestionarul pentru evaluarea conectării emoţionale, respectiv la celelalte instrumente
care au fost administrate pentru estimarea validităţii instrumentului AREQ.
2.2. ALTE CHESTIONARE ADMINISTRATE

În vederea estimării nivelului alexitimiei, a fost utilizată scala Toronto (Toronto
Alexithymia Scale/TAS; Bagby, Parker şi Taylor, 1994; Parker, Taylor şi Bagby,
2003). TAS reprezintă una dintre cele mai populare şi mai utilizate măsuri pentru
capturarea dimensiunilor alexitimiei, conceptualizată ca un ansamblu de dificultăţi
pe care o persoană le întâmpină în sfera identificării şi a descrierii propriilor emoţii.
Instrumentul include 20 de itemi, la care un subiect poate răspunde pe o scală de tip
Likert cu cinci ancore verbale, şi anume: 1 – dezacord total, 2 – dezacord, 3 – nici în
dezacord, nici de acord, 4 – acord, respectiv 5 – acord total. Itemii operaţionalizează
trei faţete ale alexitimiei: a) dificultatea identificării propriilor emoţii (de exemplu:
„Atunci când mă simt rău, nu ştiu dacă sunt trist/-ă, speriat/-ă sau furios/-oasă”);
b) dificultatea descrierii propriilor emoţii şi sentimente (de exemplu: „Îmi este greu
să îmi dezvălui cele mai intime sentimente, chiar şi faţă de prietenii mei apropiaţi”)
şi c) gândirea orientată extern (de exemplu: „Atunci când apare o problemă, prefer
să o analizez şi nu mă rezum la doar a vorbi despre ea”). Rezultatele analizelor
factoriale exploratorii şi confirmatorii au evidenţiat o structură relativ stabilă de la
eşantioane clinice la eşantioane de studenţi, însă factorul referitor la gândirea orientată
extern a evidenţiat două subdimensiuni, şi anume una referitoare la caracterul
pragmatic al gândirii, respectiv alta referitoare la importanţa acordată emoţiilor din
viaţa de zi cu zi (Meganck, Vanheule şi Desmet, 2008). Alte studii de factură
psihometrică au evidenţiat structura clasică în trei factori, utilizând eşantioane din
populaţia generală (Parker et al., 2005). În prezentul studiu, a fost calculat un scor
total prin însumarea scorurilor la itemii corespunzători (domeniul de variaţie posibil:
20–100). Pentru eşantionul de participanţi care, în afară de AREQ, au completat
instrumentul TAS (N = 204), valoarea consistenţei interne a fost egală cu 0.81.
Stilul de ataşament romantic a fost operaţionalizat utilizându-se instrumentul
The Experiences in Close Relationship-Revised/ECR-R (Brennan, Clark şi Shaver,
1998; Wei, Russell, Mallinckrodt şi Vogel, 2007). În versiunea sa lungă, scala conţine
36 de itemi, dintre care 18 (itemii cu număr de ordine impar) operaţionalizează
stilul evitant de ataşament romantic (de exemplu: ,,Devin iritat/-ă, atunci când
partenerul meu/partenera mea se apropie prea mult de mine”), iar restul (itemii
pari), stilul anxios (de exemplu: ,,Am nevoie permanent să mă asigur că partenerul
meu/partenera mea mă iubeşte”). Un subiect poate răspunde pe o scală de tip Likert
în şapte trepte, şi anume: 1 – dezacord puternic, 2 – dezacord, 3 – oarecum în dezacord,
4 – nici dezacord, nici acord, 5 – oarecum de acord, 6 – acord şi 7 – acord puternic.
Scorurile la cele două subscale se obţin prin însumarea scorurilor la itemii
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componenţi şi pot fi cuprinse între 18 şi 126. Un scor ridicat semnifică un nivel
ridicat al ataşamentului romantic de tip anxios sau evitant. Ambele stiluri de
ataşament sunt expresii în plan emoţional şi relaţional ale ataşamentului de tip
nesecurizat (Hazan şi Shaver, 1987). Scorurile scăzute la ambele subscale indică un
pattern de ataşament de tip securizat. Autorii scalei au raportat valori foarte bune
ale consistenţei interne a celor două scale pe un eşantion de studenţi (0.91 – pentru
ataşamentul de tip anxios, respectiv 0.94 – pentru ataşamentul de tip evitant; cf.
Brennan, Clark şi Shaver, 1998). Un studiu a oferit dovezi cu privire la validitatea
de construct a scalei ECR-R, în sensul în care scorurile la cele două stiluri de
ataşament romantic (nesecurizat) au prezentat corelaţii negative cu nivelul conştientizării propriilor emoţii (Mallinckrodt şi Wei, 2005). În studiul nostru, a fost
calculat câte un scor pentru fiecare dintre stilurile de ataşament romantic, prin
însumarea scorurilor la itemii corespunzători (domeniul de variaţie posibil: 18–
126). Pentru fiecare stil de ataşament, un scor ridicat a fost interpretat ca exprimând un
nivel accentuat al prezenţei respectivului stil. Pentru prezentul studiu, valorile
consistenţei interne pentru stilurile de ataşament anxios şi evitant au fost 0.82,
respectiv 0.87.
Pentru măsurarea satisfacţiei pe care participanţii o experimentau în legătură
cu relaţia curentă cu partenerul de viaţă, am apelat la modelul investiţiei propus de
Rusbult, Martz şi Agnew (1998). Din instrumentul cu 37 de itemi pe care autorii
l-au propus pentru surprinderea aspectelor angajamentului în relaţia de cuplu (The
Investment Model Scale), am extras numai itemii corespunzători scalei referitoare
la satisfacţie. Cinci dintre aceşti itemi se referă la gradul satisfacţiei pe care o
persoană o resimte faţă de nivelul la care partenerul de viaţă se implică pentru a-i
satisface nevoile de intimitate, companie sau pe cele referitoare la implicarea
emoţională. Participanţii au răspuns la fiecare item alegând una dintre următoarele
patru variante: 1 – dezacord total, 2 – oarecum de acord, 3 – de acord, respectiv
4 – complet de acord. Ceilalţi cinci itemi oferă posibilitatea unei evaluări globale a
relaţiei, având formulări foarte generale la care participanţii la studiu au putut
răspunde pe o scală de tip Likert cu şase trepte, după cum urmează: 0 – dezacord
total, 1 – dezacord, 2 – mai degrabă în dezacord decât de acord, 3 – mai degrabă de
acord decât în dezacord, 4 – acord şi 5 – acord total. În varianta originală, autorii
au prezentat un format de răspuns cu nouă ancore verbale, dintre care au explicitat
numai extremele şi varianta de mijloc, însă am considerat că un număr atât de mare
de ancore nu va conduce neapărat la nuanţarea răspunsurilor de către participanţii
care au tendinţa de a alege dintre un număr mai mic de variante. Autorii raportează
valori bune ale consistenţei interne pentru factorii măsuraţi de scala pe care au
propus-o, datele provenind de la trei eşantioane care au inclus între 186 şi
415 studenţi (Rusbult, Martz şi Agnew, 1998). Pentru eşantionul de participanţi
care au completat scala, valorile consistenţei interne pentru cele două subscale au
fost 0.90 (nevoi), respectiv 0.89 (satisfacţia globală faţă de relaţia cu partenerul
romantic).
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2.3. PROCEDURĂ

Participanţii au fost recrutaţi din rândul studenţilor la diverse specializări
umaniste sau tehnice, sau al angajaţilor care activau în diverse sectoare ocupaţionale
(eşantionare de convenienţă). Participanţii au completat chestionarele acasă, fiind
rugaţi să realizeze independent această activitate, fără a se consulta cu partenerul
de viaţă. Răspunsurile au fost anonime, însă participanţii au primit în cadrul
protocolului cu chestionare o pagină care a inclus instrucţiunile de completare,
precum şi o serie de precizări cu privire la caracterul confidenţial al informaţiilor
oferite şi al răspunsurilor la chestionare, modalităţile în care acestea urmau să fie
valorificate din punct de vedere cantitativ, precum şi invitaţia de a solicita ajutor
terapeutic, dacă întâmpinau dificultăţi în relaţia romantică.
2.4. ASPECTE ALE ANALIZEI CANTITATIVE A DATELOR

Prelucrările datelor brute au fost realizate cu aplicaţiile SPSS for Windows
21.00 şi AMOS 20.00. Modelele de măsurare ipotetice (cu un singur, respectiv cu
trei factori latenţi corelaţi – Figura nr. 1) au fost testate pornindu-se de la matricea
covarianţelor dintre scorurile la itemii din AREQ (variabile observate). Valorile
nestandardizate şi cele standardizate ale parametrilor de măsurare (saturaţiile itemilor
în factorii latenţi), precum şi valorile indicatorilor adecvării statistice a modelelor
metrice au fost estimate utilizându-se tehnica verosimilităţii maxime (Byrne, 2010).
Această tehnică este populară în rândul cercetătorilor, întrucât este considerată ca fiind
mai robustă în raport cu încălcarea asumpţiilor referitoare la normalitatea
distribuţiilor variabilelor observate.
Pentru distribuţiile scorurilor la itemii din AREQ, a fost verificată normalitatea.
Aceasta reprezintă o condiţie importantă pentru utilizarea tehnicii analizei factoriale
confirmatorii (Byrne, 2010). Normalitatea a fost estimată utilizându-se indicatorii
referitori la skewness (asimetrie) şi kurtosis (boltire), ale căror valori pentru o
distribuţie normală trebuie să fie apropiate de zero (Labăr, 2008). Rezultatele
simulărilor statistico-matematice (Muthén şi Kaplan, 1985; West, Finch şi Curran,
1995) au identificat probleme semnificative în ceea ce priveşte estimarea parametrilor cu tehnica verosimilităţii maxime, atunci când valoarea indicatorului skewness
pentru distribuţia unei variabile observate este cel puţin egală cu 2, iar valoarea
indicatorului kurtosis este cel puţin 4 (în programele statistice care utilizează zero
ca valoare de referinţă).
Gradul adecvării din punct de vedere statistic a modelelor metrice în raport
cu datele observate (scorurile la itemi) a fost estimat utilizându-se următorii
indicatori (Byrne, 2010): χ2, gradul de libertate (df) şi pragul de semnificaţie (p),
χ2/df, RMR (engl. root mean square residual), GFI (engl. goodness-of-fit index),
CFI (engl. comparative fit index), respectiv RMSEA (engl. root mean square error
of approximation) şi intervalul de încredere (estimat la pragul de 90%) pentru
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valoarea lui RMSEA. RMSEA este unul dintre cei mai importanţi indicatori ai
adecvării statistice, întrucât arată în ce măsură parametrii unui model metric/structural
ipotetic (estimaţi pentru un eşantion) sunt reprezentativi pentru întreaga populaţie
din care a fost extras eşantionul. Ţinând cont de reperele sugerate în literatura de
specialitate (pentru o sinteză comprehensivă, a se vedea Byrne, 2010), modelele
metrice testate au fost considerate ca având o adecvare statistică foarte bună, atunci
când: a) valoarea lui χ2 nu a fost semnificativă statistic (p > 0.05); b) χ2/df < 2.00;
c) RMR < 0.05; d) GFI > 0.95; e) NNFI > 0.95; f) CFI > 0.95; g) RMSEA < 0.05 şi
limita inferioară a intervalului de încredere a fost cât mai apropiată de zero. Pentru
ultimul indicator, literatura de specialitate sugerează că o valoare mai mică decât
0.08 indică un nivel acceptabil al adecvării statistice a unui model metric/structural
(Byrne, 2010). De asemenea, o valoare pentru CFI cuprinsă între 0.90 şi 0.95,
respectiv, o valoare pentru SRMR cel mult egală cu 0.08 sunt considerate ca
indicând un nivel acceptabil al adecvării statistice.

3. REZULTATE
3.

A. Un singur factor latent

B. Trei factori latenţi intercorelaţi

Figura nr. 1. Modelele metrice testate pentru chestionarul AREQ.
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3. REZULTATE
3.1. ANALIZE PRELIMINARE

În general, adulţii care au completat instrumentul AREQ au manifestat
tendinţa de a obţine scoruri ridicate la itemi (valori ale mediilor cuprinde între 4.81
şi 5.34), cu variaţii comparabile ale distribuţiilor. Valorile abaterilor standard au
fost cuprinse între 0.77 şi 1.43 (m = 0.96; mediana = 0.96). Valorile absolute ale
indicatorului asimetriei au fost cuprinse între 0.70 şi 1.78 (m = 1.23; mediana =
1.19), iar cele ale boltirii între 0.01 şi 4.72 (m = 1.96; mediana = 1.80). S-a
constatat că niciuna dintre valorile asimetriei nu a fost mai mare decât 2.00. De
asemenea, cu excepţia itemului 2, niciuna dintre valorile boltirii nu a fost mai mare
decât 4.00. Având în vedere reperele sugerate în literatura de specialitate, am
considerat că distribuţiile scorurilor la itemii instrumentului AREQ nu au prezentat
probleme semnificative în ceea ce priveşte normalitatea, acest rezultat justificând
utilizarea tehnicii verosimilităţii maxime, în vederea testării modelelor metrice.
Corelaţiile dintre scorurile la itemi au fost cuprinse între 0.14 şi 0.70 (m =
0.49; mediana = 0.51), toate fiind semnificative statistic. Pentru itemul 13
(„Nu mă simt singur/ă în relaţia pe care o am în prezent cu partenerul
meu/partenera mea”), corelaţiile cu ceilaţi itemi au fost ceva mai scăzute (domeniul
de variaţie = 0.14–0.55; m = 0.29; mediana = 0.28). Acest rezultat s-a reflectat în
valorile parametrului de măsurare (nestandardizată = 0.86; standardizată = 0.38)
pentru modelul factorial final, care a constrâns itemii din AREQ să satureze un
singur factor latent. Rezultatul ar putea fi explicat prin conţinutul semantic al
itemului 13, care pare să facă trimitere şi spre sentimentul de singurătate pe care
unul sau altul dintre partenerii unui cuplu romantic îl resimte. De asemenea, itemul
13 este singurul care conţine în formularea verbală o negaţie, aspect care este
posibil să fi îngreunat înţelegerea semnificaţiei de către unii dintre respondenţi.
Totuşi, saturaţia itemului în factorul latent a fost semnificativă statistic (CR = 5.75;
p < 0.001).
3.2. VALIDITATEA DE CONSTRUCT: DATE
ALE ANALIZEI FACTORIALE CONFIRMATORII

Pentru modelul metric care a specificat un singur factor latent, adecvarea
statistică a fost satisfăcătoare: χ2 = 211.41, df = 90, p < 0.001, χ2/df = 2.34, RMR =
0.04, GFI = 0.89, CFI = 0.94, RMSEA = 0.072, 90 % CI RMSEA = 0.060–0.085.
Valorile standardizate ale parametrilor de măsurare au fost cuprinse între 0.38 şi
0.83 (m = 0.70, mediana = 0.71), toate fiind semnificative statistic (p < 0.001).
Inspectarea modificărilor pe care aplicaţia AMOS le-a sugerat pentru covarianţele
dintre erorile de măsurare asociate itemilor ne-a condus la constrângerea covarianţei
dintre erorile itemilor 3 şi 4 (care se referă la disponibilitatea partenerului de viaţă
în raport cu îndeplinirea nevoilor personale). Impunerea acestei constrângeri ar fi
condus la cea mai substanţială modificare a valorii parametrului corespunzător,
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procedându-se ca atare. Rezultatul impunerii constrângerii s-a concretizat într-o
uşoară îmbunătăţire a adecvării statistice a modelului metric, întrucât: χ2 = 187.15,
df = 89, p < 0.001, χ2/df = 2.10, RMR = 0.04, GFI = 0.91, CFI = 0.95, RMSEA =
0.066, 90 % CI RMSEA = 0.052–0.079. Pentru noul model îmbunătăţit, valorile
standardizate ale parametrilor de măsurare au fost cuprinse între 0.38 şi 0.83 (m =
0.70; mediana = 0.70). Corelaţia dintre erorile asociate itemilor 3 şi 4 a fost egală
cu 0.31 (p < 0.001). Factorul latent a explicat între 14.6% şi 69.9% din varianţa
scorurilor la itemi.
Adecvarea statistică a celui de-al doilea model metric, în care itemii au fost
constrânşi să satureze în trei factori latenţi corelaţi între ei (şi anume: accesibilitatea,
disponiblitatea şi implicarea emoţională a partenerului de viaţă), a fost, de asemenea,
satisfăcătoare: χ2 = 202.56, df = 87, p < 0.001, χ2/df = 2.32, RMR = 0.04, GFI =
0.90, CFI = 0.94, RMSEA = 0.072, 90% CI RMSEA = 0.059–0.085. Saturaţiile
itemilor în factorii latenţi au fost semnificative (p < 0.001), valorile standardizate
fiind cuprinse între 0.37 şi 0.84 (m = 0.70; mediana = 0.73). De asemenea,
corelaţiile dintre factori au fost semnificative (p < 0.001), având următoarele
valori: disponibilitate-implicare emoţională = 0.96, accesibilitate-disponibilitate =
0.99 şi accesibilitate-implicare emoţională = 0.99. Aceste rezultate au sugerat
suprapunerea celor trei factori din punct de vedere psihometric, motiv pentru care
am considerat că modelul metric cu un singur factor latent şi cu erorile itemilor 3 şi
4 corelate între ele reprezintă o alternativă psihometrică mai bună. Opţiunea
noastră a fost justificată şi de valorile criteriului de selectare, dintre mai multe, a
unui model ipotetic. Este vorba despre aşa-numitul indicator Akaike’s Information
Criterion/AIC care este utilizat pentru a compara două sau mai multe modele
factoriale ipotetice şi a selecta pe cel care prezintă cea mai bună adecvare statistică,
respectiv cea mai mare cantitate de informaţie din punct de vedere psihometric
(Byrne, 2010). Modelul ipotetic cu cea mai bună adecvare statistică este cel care
are cea mai mică valoare a indicatorului AIC. Pentru modelul metric cu un singur
factor latent şi cu erorile itemilor 3 şi 4 corelate între ele, valoarea indicatorului
AIC a fost egală cu 249.15. Pentru modelul cu un singur factor latent, dar fără
constrângerea covarianţei erorilor asociate itemilor 3 şi 4, valoarea indicatorului
AIC a fost egală cu 271.41. Pentru modelul cu trei factori latenţi intercorelaţi,
valoarea a fost egală cu 268.56. Comparând valorile indicatorului AIC pentru cele
trei modele metrice, se poate constata că modelul cu un singur factor latent şi cu
erorile itemilor 3 şi 4 constrânse să coreleze între ele este cel mai potrivit.
3.3. ALTE DOVEZI ALE VALIDITĂŢII DE CONSTRUCT

Pentru fiecare dintre respondenţii care au participat la studiul psihometric, au
fost calculate scorurile totale la instrumentele pe care le-au completat. Pentru
AREQ, scorul total a fost obţinut prin însumarea scorurilor la cei 15 itemi, care au
avut la bază răspunsurile oferite de către partenerul de relaţie. Pentru TAS şi ECR-R,
scorurile totale au fost obţinute prin însumarea scorurilor la itemii corespunzători.
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Scorul la conectarea emoţională a corelat negativ cu scorurile la alexitimie (r =
–0.17, p < 0.05), ataşamentul romantic de tip anxios (r = –0.37, p < 0.001) şi
ataşamentul de tip evitant (r = –0.45, p < 0.001). Corelaţiile cu vârsta participanţilor şi
cu durata relaţiei romantice curente au fost egale cu –0.21 (p < 0.01), respectiv cu
–0.17 (p < 0.05). Rezultatele pe care le-am obţinut sugerează faptul că persoanele
care au un nivel mai scăzut al conectării emoţionale, în contextul relaţiilor
romantice în care sunt implicate, tind să întâmpine dificultăţi în conştientizarea şi
exprimarea propriilor emoţii. De asemenea, datele corelaţionale sugerează că
persoanele care sunt slab conectate din punct de vedere emoţional cu partenerul
romantic tind să prezinte un stil de ataşament romantic nesecurizat.
3.4. VALIDITATEA CONCURENTĂ

Cel mai adesea, studiile din domeniul psihologiei cuplului şi din cel al
psihoterapiei de cuplu iau în calcul, ca variabilă dependentă, satisfacţia partenerilor
faţă de relaţia pe care o au (Chung, 1990; Glenn, 2003). În studiile care s-au
preocupat de eficacitatea diverselor abordări terapeutice de cuplu, satisfacţia faţă
de relaţia romantică a fost măsurată ca rezultat al intervenţiilor, aşteptarea fiind ca
o intervenţie specifică realizată pe cupluri să conducă la creşterea satisfacţiei
partenerilor. Aceste abordări sugerează că, în demersul de validare a unei scale sau
a unui chestionar care sunt construite pentru a operaţionaliza diverse aspecte ale
funcţionării dinamice a unui cuplu romantic (de exemplu: nivelul intimităţii,
calitatea comunicării dintre parteneri sau calitatea vieţii sexuale etc.), corelarea
scorurilor cu măsuri ale satisfacţiei faţă de relaţia de cuplu reprezintă un demers
necesar, pentru a se obţine dovezi ale validităţii de criteriu (concurente).
În prezentul studiu, scorul la AREQ a corelat pozitiv cu satisfacţia pe care
participanţii o aveau faţă de nivelul la care partenerii de viaţă se implicau pentru a
le împlini nevoile de intimitate, companie sau pe cele referitoare la implicarea
emoţională (r = 0.41; p < 0.001), respectiv cu satisfacţia global (r = 0.44; p <
0.001). Datele corelaţionale sugerează că persoanele care sunt puternic conectate
din punct de vedere emoţional la relaţia cu partenerul romantic tind să fie mai
satisfăcute.
3.5. VALIDITATEA INCREMENTALĂ

Valoarea predictivă a chestionarului AREQ a fost testată prin determinarea
contribuţiei pe care scorul participanţilor la studiul psihometric a avut-o la
explicarea diferenţelor în ceea ce priveşte satisfacţia faţă de relaţia cu partenerul de
viaţă, dincolo de contribuţia din partea stilului de ataşament romantic. Atunci când
se urmăreşte să se determine dacă, pe lângă scorurile la instrumente de evaluare
psihologică a căror valoare predictivă este deja recunoscută, scorul la un nou
instrument aduce un plus semnificativ la explicarea varianţei anumitor criterii
utilizate în demersul de validare, se explorează validitatea de criteriu incrementală
(McIntire şi Miller, 2010). În demersul nostru, am realizat două analize de regresie
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liniară ierarhică, în care scorul la AREQ a fost luat în calcul ca variabilă independentă, alături de scorurile la stilurile de ataşament romantic anxios şi evitant.
Variabilele dependente (criteriile) au fost scorurile la satisfacţia pe care participanţii o
aveau faţă de nivelul la care partenerii se implicau pentru a le împlini nevoile,
respectiv satisfacţia globală faţă de relaţia romantică. Scorul la conectarea
emoţională a fost introdus în al doilea pas al analizelor de regresie. Expectanţa
noastră a fost că adăugarea conectării emoţionale urma să conducă la o creştere
semnificativă a puterii explicative a noului model de regresie.
Tabelul nr. 1 sumarizează datele analizelor de regresie (N = 206 participanţi).
Scorurile la subscalele din ECR-R au explicat 39.7% din diferenţele dintre participanţi
în ceea ce priveşte satisfacţia faţă de implicarea partenerilor în împlinirea nevoilor,
respectiv 42% din diferenţele în ceea ce priveşte satisfacţia globală faţă de relaţia
romantică.
Tabelul nr. 1
Dovezi pentru validitatea incrementală a instrumentul AREQ
Variabile independente

Variabile dependente
Satisfacţie-nevoi
Satisfacţie-global
ES
β
B
ES
β

B
Pas 1
Ataşament anxios
–0.02
0.01
–0.11
Ataşament evitant
–0.14
0.01
–0.56 ***
F
66.95 ***
R2
0.397
Pas 2
Ataşament anxios
–0.01
0.01
–0.08
Ataşament evitant
–0.12
0.01
–0.51 ***
Scor AREQ
0.04
0.02
0.15 *
F
47.58 ***
R2
0.414
∆R2
0.017 *
Notă: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001

–0.03
–0.18

0.01
–0.11
0.02
–0.58 ***
73.60 ***
0.420

–0.02
–0.16
0.06

0.01
–0.07
0.02
–0.52 ***
0.02
0.18 **
53.78 ***
0.444
0.024 **

Cu toate acestea, doar ataşamentul romantic evitant a fost predictor semnificativ
(β = – 0.56 şi p < 0.001, respectiv β = – 0.58 şi p < 0.001) pentru cele două faţete
ale satisfacţiei faţă de relaţia romantică. Adăugarea scorului la AREQ ca variabilă
independentă (pasul 2) a condus la o creştere semnificativă a puterii explicative a
celor două modele de regresie (∆R2 = 0.017, F = 5.73, p < 0.05 – pentru satisfacţia
faţă de implicarea partenerilor în împlinirea nevoilor, respectiv ∆R2 = 0.024, F =
8.62, p < 0.01 – pentru satisfacţia globală). Alături de scorul la ataşamentul romantic
evitant, scorul la AREQ a fost predictor semnificativ al scorurilor la cele două
faţete ale satisfacţiei faţă de relaţia romantică (β = 0.15 şi p < 0.05, respectiv β =
0.18 şi p < 0.01). Singur, scorul la AREQ a explicat 1.7% din varianţa satisfacţie
faţă de implicarea partenerilor în împlinirea nevoilor, respectiv 2.4% din varianţa
satisfacţiei globale. Datele la care ne-am referit sugerează că AREQ este un
instrument cu o validitate incrementală promiţătoare.
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3.6. FIDELITATEA

Pentru întregul eşantion de adulţi care au răspuns la AREQ, valoarea
consistenţei interne a fost foarte bună (α = 0.92). Pentru subeşantioanele de femei,
respectiv bărbaţi, consistenţele interne au fost egale cu 0.94, respectiv 0.90.
Valorile consistenţei interne pentru ansamblurile de itemi obţinute prin eliminarea,
succesiv, a câte unui item au fost cuprinse între 0.91 şi 0.93, iar valorile corectate
ale corelaţiilor dintre scorul la fiecare item şi scorul total au fost cuprinse între 0.36
(pentru itemul 13) şi 0.80 (pentru itemii 7 şi 12) (m = 0.67; mediana = 0.68; datele
sunt raportate pentru întregul eşantion de participanţi).
3.7. DATE DESCRIPTIVE ŞI COMPARATIVE

Nici genul, nici statutul relaţiei romantice (necăsătoriţi vs. căsătoriţi pentru
prima dată/recăsătoriţi) nu au avut efecte semnificative asupra scorului pe care
participanţii la studiu l-au obţinut la AREQ. În schimb, nivelul educaţiei (participanţi
absolvenţi de liceu vs. participanţi absolvenţi de facultate) a avut un efect semnificativ
(m studii liceale = 78.21; s studii liceale = 9.88; m studii superioare = 74.87, s studii superioare = 10.53;
t = 2.49; p < 0.05), deşi mărimea efectului a fost modestă (d = 0.33).
Pentru întregul eşantion de adulţi care au participat la studiul psihometric,
distribuţia scorului total la AREQ a prezentat următoarele caracteristici descriptive:
m = 76.11 (nivel ridicat al conectării emoţionale), mediana = 77, s = 10.41, ES medie =
0.64, skewness = – 1.16, kurtosis = 1.76, z Kolmogorov-Smirnov = 1.80 (p < 0.01).
4. DISCUŢII

Pentru a veni în sprijinul practicienilor din domeniul terapiei centrate pe
emoţii, S.M. Johnson (2008) a elaborat un scurt chestionar ai cărui itemi au fost
proiectaţi pentru a surprinde dimensiunile conectării emoţionale. Întrucât chestionarul
nu a fost validat pentru a fi utilizat în scopuri de cercetare şi în practica psihoterapeutică din contextul cultural românesc, scopul studiului nostru a fost să ofere
date cu privire la validitatea de construct, validitatea de criteriu şi fidelitatea
versiunii în limba română pentru AREQ. Întrebarea care ne-a orientat demersul
psihometric a fost: Este AREQ un instrument fidel şi valid, care poate fi utilizat cu
încredere în evaluarea relaţiei dintre doi parteneri romantici? Datele pe care le-am
obţinut susţin răspunsul pozitiv la întrebare.
Validitatea de construct a fost evaluată prin testarea a două modele de
măsurare ipotetice, datele analizei factoriale confirmatorii evidenţiind o adecvare
statistică satisfacătoare atât pentru modelul cu un singur factor latent (şi erorile
pentru itemii 3 şi 4 corelate între ele), cât şi pentru modelul cu trei factori latenţi
corelaţi. Totuşi, relaţiile dintre factorii latenţi au sugerat suprapunerea din punct de
vedere psihometric, fiind necesare investigaţii suplimentare, care să clarifice multi-
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dimensionalitatea instrumentului AREQ. Din punctul nostru de vedere, nuanţările
în plan conceptual pe care Johnson (2008, 2004) le-a realizat pentru cele trei faţete
ale conectării emoţionale sunt relevante pentru practica terapeutică, însă delimitările
foarte fine ar putea fi mai greu accesibile respondenţilor, pentru care, mai ales
accesibilitatea şi disponibilitatea (deschiderea) partenerului în plan emoţional, cel
puţin aşa cum sunt acestea reflectate în conţinutul itemilor, ar putea să descrie unul
şi acelaşi univers emoţional, şi anume cel al intimităţii în relaţie. Această ipoteză
necesită realizarea unei analize factoriale exploratorii pe un eşantion extins şi
omogen de cupluri cu experienţă. Experienţa poate fi un factor relevant pentru
bogăţia vocabularului pe care partenerii unui cuplu îl activează, atunci când îşi
descriu propriile experienţe emoţionale, inclusiv prin raportarea la cele anterioare.
Valorile ridicate ale consistenţei interne (calculate atât pentru eşantionul
total, cât şi pentru subeşantioanele de femei şi bărbaţi) sunt dovezi ale fidelităţii
versiunii în limba română a instrumentului AREQ. Corelaţiile dintre scorul la
AREQ şi scorurile la TAS (alexitimie), respectiv ECR-R (stilul de ataşament romantic)
constituie dovezi ale validităţii de construct a instrumentului avut în vedere. Pentru
stilurile de ataşament anxios şi evitant, corelaţiile cu scorul la conectarea emoţională au
fost în sensul aşteptat şi de intensitate moderată, sugerând că dimensiunea referitoare la
conectarea emoţională este un construct diferit de stilul de ataşament. În schimb,
corelaţia mai modestă cu alexitimia poate fi explicată prin faptul că, în timp ce
alexitimia subsumează un set de abilităţi în planul identificării şi al exprimării
propriilor emoţii în contextul general al funcţionării individuale, conectarea emoţională
reprezintă un proces interpersonal care, desigur, poate fi facilitat şi de abilitatea de
lucru cu propriile emoţii.
Scorul la AREQ s-a asociat pozitiv cu vârsta, respectiv negativ cu experienţa
în relaţia romantică prezentă, deşi intensitatea legăturilor a fost mai modestă.
Aceste rezultate sugerează că procesul conectării emoţionale este dinamic în timp,
în sensul în care poate fi condiţionat de experienţa de viaţă, inclusiv de experienţa
în relaţiile romantice. Pe de altă parte, stadiul în care se află o relaţie romantică
(inclusiv ciclul vieţii de familie) reprezintă o variabilă care ar putea modera
aşteptările şi răspunsurile în plan emoţional ale partenerilor unui cuplu romantic.
Validitatea de criteriu (concurentă) a fost evaluată prin corelarea scorului la
AREQ cu unul dintre criteriile cel mai frecvent utilizate pentru evaluarea funcţionalităţii unui cuplu romantic, şi anume satisfacţia. Această variabilă a fost utilizată
intensiv în studiile intervenţionale care au urmărit evaluarea eficienţei abordărilor
terapeutice de cuplu. Asocierile pe care le-am obţinut au fost în direcţia aşteptată şi
au avut o intensitate moderată, sugerând rolul facilitator pe care conectarea îl are în
raport cu starea de bine în domeniul vieţii de cuplu. Mai mult, dincolo de rolul
predictiv puternic al ataşamentului de tip evitant, scorul la AREQ a fost predictor
atât pentru satisfacţia participanţilor faţă de implicarea partenerului de viaţă în
satisfacerea nevoii de intimitate, cât şi pentru satisfacţia globală faţă de relaţia
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romantică. Aceste rezultate pot fi considerate ca dovezi pentru validitatea incrementală a instrumentului AREQ, sugerând că evaluarea conectării emoţionale
poate aduce un câştig informaţional terapeuţilor de cuplu, în demersurile specifice
pe care le întreprind. Se impune o precizare care ni se pare importantă. Astfel, s-a
constatat că ataşamentul nesecurizat de tip evitant a avut o contribuţie puternică la
explicarea diferenţelor dintre participanţi în ceea ce priveşte satisfacţia faţă de
implicarea partenerului de relaţie în asigurarea nevoii de intimitate, respectiv în
ceea ce priveşte satisfacţia globală, în timp ce contribuţiile din partea conectării
emoţionale au fost mult mai modeste. Acest rezultat poate fi firesc, dacă ţinem cont
de faptul că ataşamentul reprezintă „rădăcina” comportamentelor emoţionale
pozitive (de exemplu, cele de apropiere, căutare/oferire a alinării şi confortului), pe
care fiecare dintre partenerii unui cuplu romantic le activează, impregnând puternic
experienţele acestora, inclusiv cele din planul conectării emoţionale.
5. CONCLUZII

În acest articol, au fost prezentate dovezi pentru validitatea şi fidelitatea
versiunii în limba română a instrumentului AREQ (Johnson, 2008). Datele studiului
sugerează faptul că modelul metric cu un singur factor latent şi cu erorile itemilor
3 şi 4, constrânse să coreleze, reprezintă o alternativă psihometrică mai bună pentru
AREQ, comparativ cu modelul cu trei factori latenţi. Opţiunea noastră a fost
justificată şi de valorile criteriului lui Akaike, care este utilizat pentru a se compara
două sau mai multe modele factoriale ipotetice şi pentru a-l selecta pe cel care
prezintă cea mai bună adecvare din punct de vedere statistic. Având în vedere acest
rezultat, în contextul studiilor ştiinţifice, recomandăm utilizarea intrumentului AREQ
în calitate de măsură unidimensională a conectării emoţionale între partenerii unui
cuplu romantic.
Primit în redacţie la: 1.04.2016
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REZUMAT

Conectarea emoţională oferă terapeuţilor de cuplu o modalitate constructivă de conceptualizare
şi modelare a relaţiilor romantice. Acest construct a fost conceptualizat prin trei dimensiuni interconectate, şi anume accesibilitatea, disponibilitatea şi implicarea partenerului romantic. Practica
terapeutică centrată pe emoţii încurajează partenerii să co-exploreze experienţele emoţionale pe care
le împărtăşesc. În acest scop, a fost elaborat un instrument scurt (Accessibility-ResponsivenessEngagement Questionnaire/AREQ). Deşi acesta este utilizat de mulţi dintre practicienii din Canada şi
SUA, este mai puţin cunoscut în Europa. Până în prezent, AREQ nu a făcut obiectul niciunui studiu
psihometric formal. De aceea, studiul nostru a examinat validitatea şi fidelitatea versiunii în limba
română pentru AREQ. Participanţii (258 de adulţi din 128 de cupluri maritale sau non-maritale) au
completat AREQ şi alte binecunoscute scale destinate măsurării alexitimiei, stilurilor de ataşament
romantic şi satisfacţiei faţă de relaţie. Pentru a se testa două modele metrice ipotetice, a fost utilizată
analiza factorială confirmatorie. Este oferit suport empiric pentru validitatea de construct, concurentă
şi incrementală, precum şi pentru consistenţa internă. Rezultatele sugerează că AREQ este un
instrument valid şi fidel, prin care poate fi măsurată conectarea emoţională în cuplurile romantice.

PROPRIETĂŢI PSIHOMETRICE ALE SCALEI ,,FUNCŢIONARE
GENERALĂ” DIN McMASTER FAMILY ASSESSMENT DEVICE
MIRELA CIUDIN∗
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Abstract
The General Functioning (GF) 12- and 6-item scales of the McMaster Family Assessment
Device (FAD) have been validated as single psychometric indexes to assess family functioning. This
study reports on the validity and reliability of using with Romanian adolescents both original 12-item
version of the GF scale and a shortened one consisting only of positively worded items. A total of 434
Romanian adolescents (298 girls and 136 boys) completed the Romanian version of 53-item FAD.
Other measures were also used to assess the perceived social support from family, adolescent-parent
relationship quality, and emotional and behavioral problems. The factor structure of the two versions
of GF scale was examined, as were their construct and concurrent validities. Internal consistencies
were also estimated. The results from this study support the use of both original 12-item GF scale
from the FAD and the 6-item short-form, as quick and effective indexes to assess the overall
functioning of family.
Cuvinte-cheie: percepţia adolescentului cu privire la funcţionarea familiei, McMaster Family
Assessment Device, versiunile cu 12 şi 6 itemi ale scalei Funcţionare generală, proprietăţi psihometrice.
Keywords: adolescent perception of family functioning, McMaster Family Assessment Device,
12- and 6-item versions of General Functioning scale, psychometric properties.
1. INTRODUCERE

Instrumentul cunoscut sub denumirea de McMaster Family Assessment Device
(FAD; Epstein, Baldwin şi Bishop, 1983) reprezintă unul dintre cele mai utilizate
inventare dintre cele destinate evaluării percepţiilor pe care membrii unei familii le
au despre funcţionarea sistemului familial din care fac parte (Staccini, Tomba, Grandi
şi Keitner, 2015). Inventarul FAD a fost tradus în peste 20 de limbi şi utilizat în
peste 145 de studii, cumulând dovezi empirice consistente pentru utilitatea sa în
diverse contexte socio-culturale (Ryan et al., 2005). FAD este un instrument care
poate fi completat de către toţi membrii unei familii. În versiunea sa originală,
inventarul conţine 41 de itemi care operaţionalizează şase dimensiuni ale funcţionării
∗
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unei familii, conform modelului McMaster. Este vorba despre: rezolvarea problemelor,
comunicare, exercitarea rolurilor familiale, implicare afectivă, accesibilitate (disponibilitatea) afectivă, respectiv controlul comportamentelor. Versiunea revizuită
(Kabacoff et al., 1990) include 48 de itemi proiectaţi pentru evaluarea celor şase
dimensiuni. În plus, ambele versiuni ale instrumentului FAD includ o scală cu
12 itemi (Funcţionarea generală/FG), care permite cercetătorilor şi clinicienilor
evaluarea funcţionării globale a unei familii. Pentru fiecare item, membrii unei
familii trebuie să aleagă una dintre patru variante de răspuns, şi anume: 1 – acord
puternic, 2 – acord, 3 – dezacord şi 4 – dezacord puternic. Fiecare item poate avea
un scor cuprins între 1 şi 4, în funcţie de varianta de răspuns pe care persoana
evaluată a selectat-o. Pentru fiecare dimensiune a funcţionării familiei, precum şi
pentru scala FG, scorul total se obţine prin calcularea mediei scorurilor la itemii
corespunzători (domeniul de variaţie posibil: 1–4). Scorurile ridicate semnifică
niveluri proaste ale funcţionării unei familii.
De-a lungul timpului, în contextul unor studii extinse derulate în populaţia
comunitară, precum şi al unor studii care au vizat diverse eşantioane clinice, s-a
preferat utilizarea doar a scalei FG, pentru a se obţine un indicator al funcţionării
globale a unei familii (Byles, Byrne, Boyle şi Offord, 1988; Zubrick et al., 1995;
www.rainestudy.org). Această orientare a avut la bază trei argumente: a) în anchetele
în care investigarea funcţionării familiei nu reprezintă principalul obiectiv, însă
această variabilă care contribuie la delimitarea contextului dezvoltării individului
uman este importantă pentru cercetători, este dezirabil un instrument mai scurt
(Boterhoven de Haan et al., 2015); b) scorul la scala FG a evidenţiat corelaţii
ridicate cu scorurile la celelalte scale din FAD sau au fost raportate corelaţii ridicate
între factorul latent referitor la funcţionarea generală a unei familii şi ceilalţi factori
evidenţiaţi în contextul analizelor factoriale exploratorii (Kabacoff et al., 1990;
Mansfield et al., 2015); c) scalele din FAD (inclusiv scala FG) includ atât itemi
formulaţi pozitiv, cât şi itemi formulaţi negativ, pentru ca funcţionarea unei familii
să poată fi evaluată pe un continuum distribuit între funcţionarea nesănătoasă şi cea
sănătoasă (Epstein, Baldwin şi Bishop, 1983; Ryan et al., 2005); însă, practica
formulării negative a itemilor unui instrument de evaluare, în vederea prevenirii
tendinţei respondenţilor de a alege predominant variantele de răspuns situate la
extremele scalei, ridică unele probleme în ceea ce priveşte structura factorială şi
consistenţa internă a scalelor rezultate (Barnette, 2000).
Rezultatele mai multor studii realizate atât pe eşantioane non-clinice (din
populaţia comunitară), cât şi pe eşantioane clinice (cu afecţiuni psihiatrice sau
medicale) care au inclus adolescenţi, tineri sau adulţi, constituie suport pentru
proprietăţile psihometrice bune ale scalei FG (Boterhoven de Haan et al., 2015;
Byles, Byrne, Boyle şi Offord, 1988; Kazarian, 2010; Zubrick et al., 1995; Read,
Kinali, Muntoni şi Garralda, 2010; Ridenour, Daley şi Reich, 1999; Speranza et al.,
2012). Într-un studiu care a vizat evaluarea validităţii şi a fidelităţii versiunii scurte
a scalei FG care a inclus doar şase itemi formulaţi pozitiv (dintre cei 12 ai versiunii
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originale), Boterhoven de Haan şi colaboratorii săi (2015) au analizat simultan
proprietăţile psihometrice ale ambelor versiuni utilizând răspunsurile a 3225 de
adulţi australieni care fuseseră investigaţi în cadrul a două largi studii comunitare.
Autorii au identificat un model unifactorial pentru versiunea cu şase itemi a scalei
FG, care a prezentat o adecvare statistică satisfăcătoare. Corelaţia dintre scorurile
la versiunile cu 12, respectiv, şase itemi a fost ridicată (≈ 0.90). Ambele versiuni au
evidenţiat un nivel comparabil al validităţii discriminante, scorurile permiţând
diferenţierea acurată a familiilor cu o funcţionare nesănătoasă de cele cu un nivel
bun al funcţionării.
Prezentul studiu coroborează datele studiilor psihometrice la care ne-am referit
mai sus cu oportunitatea de a furniza cercetătorilor români interesaţi de problematica
familiei (ca factor al dezvoltării individului uman pe toate palierele de vârstă), un
instrument de evaluare scurt şi consistent din punct de vedere al calităţilor metrice.
În contextul demersului pe care l-am realizat, s-a urmărit evaluarea structurii
factoriale, a validităţii de construct şi de criteriu, precum şi a fidelităţii versiunilor
în limba română pentru formele cu 12, respectiv şase itemi a scalei FG. Pentru cele
două versiuni, itemii traduşi în limba română şi utilizaţi în studiu sunt redaţi în
Caseta nr. 1.
Caseta nr. 1
Itemii versiunii în limba română pentru scala Funcţionare generală din McMaster FAD
1.
2.

Este dificil să planificăm activităţile din familie, deoarece nu ne înţelegem unii cu alţii.
În momentele în care familia mea trece printr-o criză, se poate conta pe suportul celorlalţi
membri ai familiei mele.
3. Nu putem vorbi unii cu alţii despre tristeţea pe care o simţim personal.
4. Membrii familiei sunt acceptaţi aşa cum sunt ei.
5. Evităm să discutăm despre temerile şi preocupările noastre.
6. Putem să ne exprimăm sentimentele unii faţă de alţii în mod deschis.
7. În familia mea, există o mulţime de resentimente.
8. Membrii familiei mele se simt acceptaţi unii de către alţii.
9. În familia mea, adoptarea deciziilor reprezintă o problemă.
10. Atunci când trebuie să rezolvăm diverse probleme, suntem capabili să luăm deciziile care
sunt necesare.
11. Când suntem împreună în familie, nu ne simţim bine unii cu alţii.
12. Avem încredere unii în alţii.
Notă: Itemii din versiunea scurtă (FG–6) sunt tehnoredactaţi cu litere îngroşate. Înainte de utilizarea
instrumentului în scopuri de cercetare, utilizatorii sunt rugaţi să contacteze autoarea prezentului
articol, la adresa de e-mail mirela.ciudin@gmail.com

Pentru a nu crea confuzii în rândul adolescenţilor cărora urma să le fie
administrat instrumentul FAD, sensul scalei pentru răspunsuri a fost inversat,
1 exprimând dezacordul puternic şi 4 – acordul puternic. Această modificare a atras
inversarea modalităţii de interpretare a scorurilor totale la scalele instrumentului
FAD. Astfel, scorurile scăzute semnifică niveluri proaste ale funcţionării unei
familii, iar scorurile ridicate exprimă funcţionarea pozitivă.
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2. METODOLOGIE
2.1. PARTICIPANŢI ŞI PROCEDURĂ

Datele psihometrice analizate în acest articol au la bază prelucrările răspunsurilor
pe care 434 de adolescenţi români le-au dat la forma lungă (53 de itemi) a versiunii
în limba română pentru FAD, precum şi la alte instrumente multidimensionale.
Colectarea datelor a fost realizată în contextul unui studiu aflat încă în desfăşurare,
care vizează evaluarea unui model al factorilor adaptării psihosociale în rândul
adolescenţilor cu părinţi bolnavi cronic. În acest articol, vor fi analizate doar datele
care au la bază răspunsurile la următoarele instrumente: scala FG (12 itemi) din
FAD, subscala Familie din Multidimensional Scale of Perceived Social Support
(MSPSS; Zimet, Dahlem, Zimet şi Farley, 1988), scalele Mamă şi Tată din Inventory
of Parent and Peer Attachment (IPPA; Armsden şi Greenberg, 1989), respectiv
două scale parţiale extrase din Youth Self Report (YSR; Achenbach, 1991), în
vederea operaţionalizării problemelor emoţionale (engl. internalizing problems) şi
comportamentale (engl. externalizing problems) în rândul adolescenţilor.
Eşantionul de convenienţă a inclus 298 de fete şi 136 de băieţi cu vârste cuprinse
între 14 şi 19 ani (M = 16.36; AS = 1.17). Participanţii au fost recrutaţi din
populaţia de elevi de clasele IX–XII din mai multe unităţi de învăţământ liceal din
Municipiul Iaşi. Un procent de 40.1% (N = 174) dintre adolescenţi proveneau din
familii fără părinţi diagnosticaţi cu boli cronice, iar restul din familii în care cel
puţin un părinte avea o condiţie medicală cronică. Repartiţia participanţilor în funcţie
de condiţia medicală cronică parentală s-a prezentat astfel: 128 – adolescenţi cu
familii în care numai mamele erau bolnave cronic, 129 – adolescenţi cu taţii
bolnavi cronic şi 23 – adolescenţi cu ambii părinţi bolnavi cronic. Au predominat
adolescenţii ai căror părinţi sufereau de boli cardiovasculare (N = 120). Spectrul
bolilor cronice parentale a mai inclus diabetul (N = 47), cancerul (N = 17),
respectiv alte boli cronice, precum astmul bronşic, hepatitele B şi C, tuberculoza,
tiroidita autoimună etc. (N = 76). Au fost excluşi adolescenţii care aveau părinţi cu
afecţiuni psihice. Au predominat adolescenţii care trăiau în familii intacte (N =
362), restul provenind din familii monoparentale (N = 50) sau temporar dezorganizate, prin plecarea unuia sau a ambilor părinţi la muncă în străinătate (N = 32).
2.2. ALTE CHESTIONARE UTILIZATE

În vederea estimării validităţii de construct şi a validităţii de criteriu (concurente)
a scalelor FG–12 şi FG–6, au fost calculate corelaţiile liniare cu scorurile la
percepţia suportului social din partea familiei, calitatea relaţiei cu părinţii (ataşamentul
faţă de părinţi), respectiv dimensiunile emoţională şi socială ale adaptării. Percepţia
pe care adolescenţii o aveau cu privire la suportul social oferit de familie a fost
măsurată cu patru itemi preluaţi din MSPSS (Zimet, Dahlem, Zimet şi Farley,
1988). MSPSS operaţionalizează percepţia cu privire la disponibilitatea şi adecvarea
suportului social (informaţional, emoţional) din partea membrilor familiei, prietenilor
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şi a altor persoane semnificative pentru traseul dezvoltării. Fiecare item a fost
însoţit de şapte variante de răspuns distribuite pe o scală de tip Likert, de la 1
(dezacord puternic) la 7 (acord puternic). Pentru fiecare adolescent, scorul total a
fost obţinut prin calcularea mediei scorurilor la itemi (domeniul de variaţie posibil:
1–7). Scorurile ridicate au semnificat disponibilitatea şi adecvarea suportului social
din partea familiei. Pentru subeşantioanele de adolescenţi fără/cu părinţi bolnavi
cronic, valorile consistenţei interne (coeficientul α) au fost 0.87, respectiv 0.83.
Percepţia cu privire la calitatea relaţiei cu părinţii a fost măsurată utilizându-se
scalele pentru mamă (25 itemi), respectiv pentru tată (25 itemi), din versiunea
revizuită a binecunoscutului instrument IPPA (Armsden şi Greenberg, 1989). La
fiecare dintre itemi, adolescenţii au avut de ales una dintre cinci variante de răspuns,
distribuite pe o scală de la 1 (aproape niciodată adevărat) la 5 (întotdeauna
adevărat). Pentru fiecare dintre părinţi, a fost calculat un scor total ca media
scorurilor la itemi (domeniul de variaţie: 1–5). Scorurile ridicate au fost considerate
ca indicatori ai percepţiei pozitive cu privire la calitatea relaţiei cu părinţii. familiei.
Pentru subeşantionul de adolescenţi cu părinţi care nu aveau boli cronice, valorile
consistenţei interne au fost 0.94 (calitatea relaţiei cu mama), respectiv 0.95
(calitatea relaţiei cu tata). În subeşantionul de adolescenţi cu părinţi bolnavi cronic,
consistenţa internă a avut valorile 0.93 (calitatea relaţiei cu mama), respectiv 0.94
(calitatea relaţiei cu tata).
Problemele de adaptare psihosocială (emoţională – anxietatea, depresia şi
acuzele somatice, respectiv comportamentală – agresivitatea şi încălcarea regulilor
sociale) au fost măsurate cu scale parţiale extrase din YSR (Achenbach, 1991).
Problemele emoţionale au fost operaţionalizate prin 31 de itemi, iar cele comportamentale prin 32 de itemi. La fiecare dintre itemi, adolescenţii au ales o variantă de
răspuns dintre cele trei distribuite pe o scală de la 0 (nu este deloc adevărat pentru
mine) la 3 (este adesea adevărat pentru mine). Pentru fiecare dintre dimensiunile
adaptării psihosociale, scorurile la itemii corespunzători au fost însumate, obţinându-se
scorurile totale (domeniile de variaţie posibile au fost 0–62 pentru problemele
emoţionale, respectiv 0–64 pentru problemele de comportament). În subeşantionul
de adolescenţi cu părinţi fără boli cronice, valorile consistenţei interne au fost 0.82
(problemele emoţionale), respectiv 0.82 (problemele de comportament). În subeşantionul de adolescenţi cu părinţi bolnavi cronic, consistenţa internă a avut valorile
0.88 (problemele emoţionale), respectiv 0.85 (problemele de comportament).
2.3. ANALIZA CANTITATIVĂ A DATELOR

Prelucrările datelor au fost realizate cu SPSS for Windows 16.00 şi AMOS
20.00 (pentru analizele factoriale confirmatorii). Baza de date a inclus toţi adolescenţii
care au răspuns la FAD şi la celelalte instrumente, indiferent de condiţia medicală a
părinţilor. Au fost testate trei modele metrice: a) un model în care toţi itemii din
FG-12 au fost constrânşi să satureze un singur factor latent; b) un model în care
doar itemii din FG–12 formulaţi pozitiv (adică itemii corespunzători scalei FG–6)
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au fost constrânşi să satureze un singur factor latent şi c) un model bidimensional
(corespunzător scalei FG–12), în care itemii formulaţi pozitiv au fost constrânşi să
satureze un factor latent, iar itemii formulaţi negativ un al doilea factor latent (cei
doi factori au fost lăsaţi să covarieze). Modelele metrice au fost testate pornindu-se
de la matricea varianţe-covarianţe calculată pe baza scorurilor brute la itemii corespunzători FG–12, respectiv FG–6. Parametrii tuturor modelelor metrice testate au
fost estimaţi cu tehnica verosimilităţii maxime (Byrne, 2010). Pentru distribuţiile
scorurilor brute la itemii din FG–12, a fost verificată normalitatea. S-au utilizat
binecunoscuţii indicatori skewness (pentru asimetrie) şi kurtosis (pentru boltire). În
aplicaţia SPSS, valoarea zero este utilizată ca referinţă pentru interpretarea
calitativă a asimetriei şi boltirii. În general, valori pentru skewness şi kurtosis
situate în intervalul [– 1.00; 1.00] nu sunt problematice (Bowen şi Guo, 2012)
Adecvarea statistică a modelelor metrice în raport cu datele introduse ca
input a fost evaluată utilizându-se următorii indicatori (Byrne, 2010): χ2, gradul de
libertate (df) şi pragul de semnificaţie (p), χ2/df, SRMR (standardized root mean
square residual), AGFI (adjusted goodness-of-fit index), NFI (normed fit index),
CFI (comparative fit index) şi RMSEA (root mean square error of approximation).
Pentru ultimul dintre indicatori, programele specializate raportează intervalul de
încredere (estimat la pragul de 90%). Pentru un model metric, o adecvare statistică
bună implică: a) o valoare a lui χ2 nesemnificativă statistic (p > 0.05); b) χ2/df <
2.00; c) SRMR < 0.05; d) AGFI, NFI, CFI > 0.95; e) RMSEA < 0.05. De asemenea,
limita inferioară a intervalului de încredere pentru RMSEA trebuie să fie cât mai
apropiată de zero. Valori pentru indicatorul RMSEA < 0.08 corespund unui nivel
acceptabil al adecvării statistice a unui model metric (Byrne, 2010). De asemenea,
valori pentru CFI cuprinse între 0.90 şi 0.95 indică niveluri acceptabile ale
adecvării statistice.
Pentru fiecare dintre scalele FG–12 şi FG–6, selectarea modelului metric
optim a fost realizată utilizându-se indicatorul AIC (Akaike’s Information Criterion),
care este furnizat în output-ul aplicaţiei AMOS. Acest indicator este utilizat pentru
a compara două sau mai multe modele rezultate în urma testării şi a-l selecta pe cel
care prezintă cea mai bună adecvare statistică, respectiv cea mai mare cantitate de
informaţie din punct de vedere psihometric. Pe baza simulărilor statistico-matematice,
Ichikawa (1988) a sugerat că alegerea celui mai potrivit model de măsurare, în
contextul analizei factoriale confirmatorii, trebuie realizată ţinându-se cont de
minimizarea valorii indicatorului AIC.
Pentru modelele metrice finale ale scalelor FG–12 şi FG–6, invarianţa în
funcţie de status-ul familiei diferenţiat, ţinându-se cont de condiţia medicală a
părinţilor, a fost testată utilizându-se analiza factorială confirmatorie multigrupuri
(Byrne, 2010). Modelul configural (în care nu a fost impusă nicio constrângere cu
privire la egalitatea parametrilor) a constituit reperul la care au fost raportate
modelele subsecvente, în care au fost impuse constrângeri cu privire la egalitatea
saturaţiilor itemilor în factorii latenţi (pentru ambele scale) şi, în plus pentru scala
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FG–12, egalitatea covarianţei dintre itemii 3 şi 6. Invarianţa unui model în funcţie
de o variabilă este susţinută de valoarea nesemnificativă statistic a diferenţei (∆χ2)
dintre valoarea indicatorului χ2 pentru modelul configural şi valoarea pentru
modelul care prezintă constrângerea de egalitate a unui parametru. De asemenea,
un model este invariant în funcţie de o anumită variabilă, atunci când, luând în
considerare modelul configural şi modelul care trebuie comparat, ∆CFI < 0.01.
3. REZULTATE
3.1. ANALIZE PRELIMINARE

Pentru itemii corespunzători scalei FG–12, valorile absolute ale indicatorului
asimetriei distribuţiilor au fost cuprinse între 0.35 şi 1.34 (M = 0.77; mediana =
0.76). Doar pentru itemii 4, 8, 11 şi 12 (a se revedea Caseta nr. 1) s-au înregistrat
valori ale asimetriei uşor mai scăzute decât – 1.00. Pentru indicatorul boltirii,
valorile absolute au fost cuprinse între 0.04 şi 1.46 (M = 0.58; mediana = 0.44),
itemii 4 şi 10 înregistrând valori ≥ 1.00, iar itemii 8 şi 12 evidenţiind valori
apropiate de 1.00. Considerate în ansamblu, aceste rezultate nu au indicat probleme
semnificative cu normalitatea distribuţiilor scorurilor la itemi.
Toate corelaţiile dintre scorurile la itemii corespunzători scalei FG–12 au fost
semnificative statistic (p < 0.001). Valorile pozitive s-au situat între 0.15 şi 0.50
(M = 0.30; mediana = 0.29) şi nu au indicat suprapuneri între itemi din punct de
vedere psihometric. Pentru scala FG–6, valorile pozitive ale corelaţiilor au fost
cuprinse între 0.23 şi 0.43 (M = 0.33; mediana = 0.33).
3.2. ANALIZE FACTORIALE CONFIRMATORII

Scala FG–12. Pentru modelul metric în care a fost specificat un singur factor
latent, adecvarea statistică iniţială a fost acceptabilă, deoarece: χ2 = 140.11, df = 54,
p < 0.001, χ2/df = 2.25, SRMR = 0.046, AGFI = 0.923, NFI = 0.889, CFI = 0.928,
RMSEA = 0.061, 90% CI RMSEA = 0.048–0.073. Inspectarea modificărilor pe care
aplicaţia AMOS le-a sugerat pentru covarianţele dintre erorile de măsurare asociate
itemilor ne-a condus la constrângerea covarianţei dintre erorile itemilor 3 (,,Nu
putem vorbi unii cu alţii despre tristeţea pe care o simţim personal”) şi 6 (,,Putem
să ne exprimăm sentimentele unii faţă de alţii în mod deschis”), astfel rezultând un
model cu o adecvare statistică mai bună (χ2 = 97.58, df = 53, p < 0.001, χ2/df =
1.84, SRMR = 0.039, AGFI = 0.947, NFI = 0.923, CFI = 0.963, RMSEA = 0.044,
90% CI RMSEA = 0.030-0.058). Chiar dacă, pentru modelul îmbunătăţit, valoarea
indicatorului χ2 a rămas semnificativă (rezultat care poate fi justificat prin mărimea
consistentă a eşantionului de participanţi la studiu), s-a constatat că ceilalţi indicatori ai
adecvării statistice au avut valori bune, deoarece: χ2/df < 2.00, SRMR < 0.05, AGFI
s-a situat aproape de limita de 0.95, CFI > 0.95 şi RMSEA < 0.05. Pentru modelul
îmbunătăţit, toţi itemii au prezentat saturaţii în factorul latent semnificative statistic
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(p < 0.001). Valorile standardizate ale saturaţiilor au fost cuprinse între 0.45 şi 0.70
(M = 0.54; mediana = 0.52). Corelaţia dintre erorile asociate itemilor 3 şi 6 a fost
egală cu 0.32 (p < 0.001). Factorul latent a explicat între 20.5% şi 49.4% din
varianţa scorurilor la itemi.
Testarea modelului bidimensional, în care itemii formulaţi pozitiv au fost
constrânşi să satureze un factor latent, iar itemii formulaţi negativ un al doilea
factor latent, a evidenţiat, de asemenea, o adecvare statistică acceptabilă, deoarece:
χ2 = 136.58, df = 53, p < 0.001, χ2/df = 2.57, SRMR = 0.045, AGFI = 0.924, NFI =
0.892, CFI = 0.930, RMSEA = 0.060, 90% CI RMSEA = 0.048–0.073. Valorile standardizate ale saturaţiilor pe care itemii le-au prezentat în factorii latenţi corespunzători
au fost cuprinse între 0.47 şi 0.70 (pentru toţi itemii, paramentul de măsurare a fost
semnificativ statistic). Însă s-a remarcat o valoare foarte ridicată a corelaţiei dintre
factorii latenţi (λ = 0.95; p < 0.001). Punând problema parcimoniei modelului
metric, acest rezultat sugerează că variabila latentă referitoare la funcţionarea
generală a familiei poate fi capturată cu acurateţe prin utilizarea separată atât a
setului de itemi formulaţi pozitiv, cât şi a setului de itemi formulaţi negativ. Pe de
altă parte, pentru modelul unidimensional iniţial, valoarea indicatorului AIC a fost
egală cu 188.11. Pentru modelul unidimensional îmbunătăţit, AIC = 147.88. În
cazul modelului cu doi factori latenţi intercorelaţi, AIC = 186.58. Ţinând cont de
toate aceste rezultate, a fost reţinut modelul metric cu un singur factor latent şi cu
erorile pentru doi itemi (3 şi 6) corelate între ele. În baza acestui model factorial,
pentru fiecare dintre adolescenţi, scorul total la scala FG–12 a fost obţinut prin
calcularea mediei scorurilor la itemi.
Scala FG–6. Model în care doar itemii din FG–12 formulaţi pozitiv au fost
constrânşi să satureze un singur factor latent a prezentat, de asemenea, o adecvare
statistică satisfăcătoare, întrucât: χ2 = 23.44, df = 9, p < 0.01, χ2/df = 2.60, SRMR =
0.032, AGFI = 0.960, NFI = 0.954, CFI = 0.971, RMSEA = 0.061, 90% CI RMSEA =
0.031–0.092. Saturaţiile itemilor în factorul latent au avut valorile standardizate
cuprinse între 0.49 şi 0.68. Factorul latent a explicat între 24.9% şi 47.2% din
varianţa itemilor. Luând în calcul aceste rezultate, pentru fiecare dintre adolescenţi,
a fost calculat, de asemenea, un scor total la scala FG-6.
Invarianţa modelelor metrice reţinute pentru scalele FG–12 şi FG–6. Pentru
scala FG–12: a) atunci când a fost impusă constrângerea de egalitate a saturaţiilor
itemilor în factorul latent, modelul metric a fost invariant în funcţie de status-ul
familiei, deoarece: ∆χ2 = 14.97 (∆df = 11), p = 0.184 şi ∆CFI = 0.004 < 0.01;
b) atunci când, la egalitatea saturaţiilor, a fost adăugată egalitatea covarianţei dintre
erorile itemilor 3 şi 6, modelul a fost, de asemenea, invariant, deoarece: ∆χ2 =
14.98 (∆df = 12), p = 0.242 şi ∆CFI = 0.003. De asemenea, pentru scala FG–6,
modelul metric, în care saturaţiile itemilor în factorul latent au fost constrânse să
fie egale, a fost invariant în funcţie de status-ul familiei, deoarece valoarea lui ∆χ2
(= 8.26; ∆df = 5) nu a fost semnificativă statistic (p = 0.142) şi ∆CFI = 0.006.
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3.3. DOVEZI PENTRU VALIDITATEA SCALELOR FG–12 ŞI FG–6

Pentru eşantionul total, corelaţia dintre FG–12 şi FG–6 a fost foarte ridicată
(r = 0.92; p < 0.001). Rezultate similare au fost obţinute pentru subeşantionul de
adolescenţi care aveau părinţi fără boli cronice (r = 0.93; p < 0.001), respectiv
subeşantionul de adolescenţi care aveau părinţi bolnavi (r = 0.91; p < 0.001).
Tabelul nr. 1 prezintă corelaţiile liniare între scorurile la scalele FG–12 şi
FG–6, respectiv scorurile la celelalte instrumente care au fost administrate pentru
estimarea validităţii. Corelaţiile sunt prezentate separat atât pentru eşantionul total
de adolescenţi, cât şi pentru subeşantioanele diferenţiate ţinându-se cont de condiţia
medicală cronică a părinţilor. Pentru corelaţiile cu scorurile la scalele care au vizat
calitatea relaţiei cu părinţii, eşantioanele au prezentat unele variaţii datorită faptului
că adolescenţii care proveneau din familii monoparentale nu au completat scala
corespunzătoare părintelui care lipsea din viaţa de familie.
Tabelul nr. 1
Corelaţii între scorurile la scalele FG–12, FG–6 şi scorurile la alte instrumente
Adolescenţi cu
Adolescenţi cu
părinţi sănătoşi
părinţi bolnavi
FG–12
FG–6
FG–12
FG–6
FG–12
FG–6
1. MSPSS – familie
0.62
0.55
0.69
0.67
0.58
0.49
2. IPPA – mamă
0.52 a
0.59 c
0.47 e
0.49
0.56
0.44
3. IPPA – tată
0.60 b
0.65 d
0.57 f
0.52
0.63
0.44
4. YSR – probleme emoţionale
– 0.24
– 0.20
– 0.21
– 0.30
– 0.20
– 0.34
5. YSR – probleme de comportament – 0.27
– 0.20
– 0.16
– 0.23
– 0.38
– 0.36
a
N = 425. b N = 403. c N = 169. d N = 161. e N = 256. f N = 242.
Notă: Cu cifre îngroşate sunt trecute corelaţiile semnificative la p = 0.001, iar cu cifre italicizate
corelaţiile semnificative la p = 0.01.
Scoruri

Eşantion total

Toate corelaţiile au fost semnificative statistic. Pentru eşantionul total, precum şi
pentru subeşantioanele diferenţiate după status-ul medical al părinţilor, corelaţiile
scorurilor la FG–12 şi FG–6 cu scorul la MSPSS–familie au fost pozitive şi de
intensitate moderată. Totuşi, valorile au fost uşor mai ridicate pentru adolescenţii
cu părinţi sănătoşi, comparativ cu cei care aveau părinţi bolnavi cronic. De asemenea,
s-au evidenţiat corelaţii pozitive, moderate ca intensitate cu scorurile la IPPA–mamă şi
IPPA–tată. În schimb, conform aşteptării, corelaţiile cu scorurile la problemele
emoţionale şi comportamentale (YSR) au fost negative şi de intensitate mai scăzută.
Pentru adolescenţii cu părinţi bolnavi cronic, corelaţiile dintre scorul la FG–6 şi
scorurile la YSR, respectiv, corelaţia dintre scorul la FG–12 şi scorul la YSR–
probleme de comportament au avut valori mai modeste, deşi semnificative statistic.
3.4. FIDELITATEA

Consistenţa internă a scalelor FG–12 şi FG–6 a fost estimată prin calcularea
valorilor pentru coeficientul α care este adecvat itemilor cu alegere multiplă.
Valorile au fost calculate atât pentru întregul eşantion de adolescenţi, cât şi pentru
subeşantioanele diferenţiate în funcţie de condiţia medicală cronică a părinţilor,
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respectiv gen. Pentru eşantionul total, valorile coeficientului α au fost 0.83 (FG–
12), respectiv 0.75 (FG–6). Pentru subeşantionul adolescenţilor cu familii în care
cel puţin unul dintre părinţi era bolnav cronic, consistenţa internă a fost 0.83 (FG–
12), respectiv 0.75 (FG–6). Subeşantionul adolescenţilor cu părinţi sănătoşi a
evidenţiat, de asemenea, valori satisfăcătoare ale consistenţei interne: 0.85 pentru
FG–12 şi 0.76 pentru FG–6. Subeşantioanele de fete, respectiv, băieţi au evidenţiat
valori comparabile ale consistenţei interne, după cum urmează: a) pentru FG–12 –
0.81 (băieţi) şi 0.85 (fete); b) pentru FG–6 – 0.74 (băieţi) şi 0.75 (fete).
3.5. DATE DESCRIPTIVE ŞI COMPARATIVE

Situaţia familială nu a avut efecte semnificative asupra scorurilor pe care
adolescenţii le-au obţinut la scalele FG–12 (F = 0.92; p = 0.397) şi FG–6 (F = 1.30;
p = 0.271). Astfel, pentru scorul la FG–12, s-au înregistrat următoarele valori
caracteristice ale distribuţiei: a) M = 3.12 şi AS = 0.49 – adolescenţi care locuiau în
familii intacte (N = 362); b) M = 3.11 şi AS = 0.48 – adolescenţi cu familii
temporar dezintegrate prin plecarea părinţilor la muncă în străinătate (N = 32);
c) M = 3.01 şi AS = 0.52 – adolescenţi care proveneau din familii monoparentale
(tată necunoscut, unul dintre părinţi decedat sau părinţi divorţaţi; N = 40). Pentru
scorul la FG-6, valorile caracteristice distribuţiei au fost: a) M = 3.22 şi AS = 0.53 –
adolescenţi cu familii intacte; b) M = 3.17 şi AS = 0.52 – adolescenţi cu familii
temporar dezintegrate; c) M = 3.08 şi AS = 0.59 – adolescenţi care locuiau în familii
intacte. De asemenea, genul adolescenţilor nu a avut efecte semnificative asupra
scorurilor la scalele FG–12 (t = 0.33; p = 0.739), respectiv FG–6 (t = 0.99; p =
0.322).
Nici comparaţiile în funcţie de condiţia medicală cronică a părinţilor nu a
evidenţiat diferenţe semnificative în ceea ce priveşte scorurile la scalele FG–12 (t =
– 0.78; p = 0.436) şi FG–6 (t = – 0.75; p = 0.453). Valorile caracteristice ale
distribuţiile scorurilor au fost: a) pentru scala FG–12 – M = 3.10 şi AS = 0.49
(adolescenţi cu părinţi bolnavi cronic), respectiv M = 3.14 şi AS = 0.49 (adolescenţi cu
părinţi sănătoşi); b) pentru scala FG–6 – M = 3.19 şi AS = 0.54 (adolescenţi cu
părinţi cronici), respectiv M = 3.23 şi AS = 0.52 (adolescenţi cu părinţi fără
condiţie medicală cronică).
În schimb, atunci când variabila în funcţie de care au fost realizate comparaţii
a fost reprezentată de numărul părinţilor bolnavi cronic, atât pentru scala FG–12,
cât şi pentru scala FG–6, adolescenţii cu ambii părinţi bolnavi cronici (N = 23) au
înregistrat medii semnificativ mai ridicate decât cele obţinute pentru adolescenţii
cu un singur părinte bolnav cronic (N = 237). Pentru scala FG–12, datele comparative
au fost: a) adolescenţi cu ambii părinţi bolnavi cronic – M = 2.74, AS = 0.57;
b) adolescenţi cu un singur părinte bolnav cronic – M = 3.13, AS = 0.47 (t =
– 3.69; p < 0.001). Pentru scala FG–6, situaţia obţinută în urma comparării scorurilor
a fost: a) adolescenţi cu ambii părinţi bolnavi cronic – M = 2.93, AS = 0.56;
b) adolescenţi cu un singur părinte bolnav cronic – M = 3.22, AS = 0.54 (t =
– 2.40; p < 0.05). Pentru scala FG–12, mărimea efectului din partea numărului de
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părinţi afectaţi de o condiţie medicală cronică a fost ridicată (d = 0.82; pentru
interpretarea calitativă a mărimii efectului, au fost folosite reperele sugerate de
Cohen – 1992). În cazul scalei FG–6, s-a înregistrat o mărime medie a efectului
(d = 0.54).
4. DISCUŢII ŞI CONCLUZII

Modelul sistemic McMaster reprezintă un reper în domeniul conceptualizărilor
teoretice, în centrul cărora se situează funcţionarea familiei, iar FAD este unul
dintre cele mai utilizate instrumente standardizate (Ryan et al., 2005). Literatura
din domeniul psihologiei familiei prezintă un corp consistent de studii care susţin
utilitatea instrumentului FAD şi a scalei Funcţionarea generală atât în scopuri de
cercetare, cât şi în scopul evaluării clinice (pentru o sinteză cuprinzătoare, a se
vedea Staccini, Tomba, Grandi şi Keitner, 2015). Utilizând un eşantion de adolescenţi
români, prezentul studiu a avut ca scop evaluarea calităţilor psihometrice pentru
două versiuni ale scalei Funcţionarea generală, şi anume cea originală care include
12 itemi (FG–12), respectiv versiunea care include doar şase itemi formulaţi pozitiv
(FG–6). Ambele versiuni sunt eligibile pentru utilizarea în contextul studiilor realizate
în populaţia de adolescenţi, care vizează un mare număr de variabile, inclusiv
mediul familial.
Datele pe care le-am prezentat în acest articol au evidenţiat calităţi psihometrice bune atât pentru scala FG–12, cât şi pentru scala FG–6. Pentru ambele,
analizele factoriale confirmatorii au condus la selectarea unor modele metrice
unidimensionale, care au avut adecvări statistice satisfăcătoare. Atunci când s-a
ţinut cont de status-ul medical al familiei, modelele au fost invariante. Rezultatele
sugerează că itemii din FG–12 şi FG–6 operează în mod echivalent pentru
adolescenţii care provin din familii cu părinţi sănătoşi, respectiv pentru cei ai căror
părinţi sunt bolnavi cronic. În baza invarianţei modelelor metrice pentru scalele
FG–12 şi FG–6, diferenţele dintre cele două categorii de adolescenţi pot fi
interpretate ca având la bază mai degrabă diferenţele actuale în ceea ce priveşte
percepţia cu privire la funcţionarea familiei decât faptul că scalele măsoară
constructe diferite. Scalele FG–12 şi FG–6 au evidenţiat valori bune ale consistenţei
interne. Corelaţiile pozitive dintre scorurile la FG–12 şi FG–6, respectiv scorurile
la suportul social perceput din partea familiei şi calitatea relaţiei cu părinţii sunt
dovezi ale validităţii de construct. De asemenea, chiar dacă au fost mai scăzute în
intensitate, corelaţiile negative cu scorurile la scalele din YSR, care au vizat
problemele emoţionale şi comportamentale, reprezintă o dovadă încurajatoare
pentru validitatea de criteriu (concurentă) a scalelor FG–12 şi FG–6, atunci când
acestea sunt utilizate în populaţia de adolescenţi.
Prezentul studiu a avut anumite limite, din perspectiva cărora trebuie
analizată semnificaţia rezultatelor. Astfel, deşi instrumentul FAD a fost proiectat
pentru a fi completat de către toţi membrii unei familii cu vârste peste 12 ani
(Epstein, Baldwin şi Bishop, 1983), datele studiului se bazează doar pe prelucrarea
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răspunsurilor oferite de adolescenţi, fără ca părinţii sau posibilii fraţi şi surori să fie
chestionaţi. Însă, răspunsurile adolescenţilor pot reflecta doar un punct de vedere
(mai mult sau mai puţin obiectiv) asupra funcţionării propriilor familii, care poate
să fie diferit de percepţiile celorlalţi membri. Într-un studiu comparativ care a
urmărit evaluarea funcţionării sistemului familial într-un eşantion de familii în care
exista un adolescent cu tulburări mentale, respectiv într-un eşantion de familii fără
probleme psihiatrice, Sawyer şi colaboratorii (1988) au raportat discrepanţe între
răspunsurile pe care adolescenţii şi părinţii din ambele tipuri de familii le-au dat la
FAD. Din acest motiv, generalizarea rezultatelor pe care le-am raportat trebuie
restricţionată la populaţia de adolescenţi români.
O altă limită este legată de compoziţia eşantionului de adolescenţi ale căror
răspunsuri la FAD au stat la baza datelor prezentate în acest articol. Astfel, au
predominat adolescenţii creştini-ortodocşi, cu familii care locuiau în mediul urban
şi de condiţie socio-economică medie. Aceste caracteristici limitează reprezentativitatea eşantionului pentru populaţia comunitară de adolescenţi şi posibilitatea de
generalizare a rezultatelor. Ţinând cont de aceste limite, ne-am propus realizarea
unui studiu pe un eşantion de adolescenţi mai extins şi mai reprezentativ, care să
includă şi cel puţin unul dintre părinţi, respectiv cel puţin unul dintre alţi adolescenţi
care sunt membri ai familiilor şi care sunt eligibili pentru a completa instrumentul
FAD.
Chiar dacă au dovedit calităţi psihometrice promiţătoare, scalele FG–12 şi
FG–6 nu ar trebui să fie utilizate în locul versiunii integrale a instrumentului FAD,
atunci când se realizează evaluarea clinică a unui adolescent cu probleme, urmărindu-se identificarea domeniilor în care familia adolescentului întâmpină dificultăţi.
Primit în redacţie la: 6.04.2016
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REZUMAT

Versiunile cu 12, respectiv şase itemi pentru scala Funcţionare generală (FG) din McMaster
Family Assessment Device (FAD) au fost validate ca instrumente scurte şi de sine stătătoare, destinate
evaluării funcţionării unei familii. Acest studiu oferă dovezi pentru validitatea şi fidelitatea
administrării în rândul adolescenţilor români atât a versiunii originale cu 12 itemi a scalei FG, cât şi a
unei versiuni prescurtate, care include doar itemii formulaţi pozitiv. Un număr total de 434 de
adolescenţi români (298 fete şi 136 băieţi) a completat versiunea în limba română a instrumentului
FAD, care a inclus 53 de itemi. De asemenea, au fost administrate alte instrumente pentru evaluarea
suportului social perceput din partea familiei, calităţii relaţiei dintre adolescenţi şi părinţi şi problemelor
emoţionale şi comportamentale. Au fost examinate structura factorială, validitatea de construct şi
validitatea concurentă a celor două versiuni pentru scala FG. De asemenea, au fost estimate
consistenţele interne. Rezultatele pe care le-am obţinut în acest studiu constituie suport pentru
utilizarea atât a versiunii originale cu 12 itemi a scalei FG din FAD, cât şi a versiunii scurte cu şase
itemi, în vederea evaluării rapide şi eficiente a funcţionării globale a unei familii.
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Abstract
This article summarizes the main results of an exploratory study which aimed at highlighting
the psychosocial profile of males diagnosed with personality disorders and convicted for various
criminal offences. The study is based on an approach both descriptive and comparative one. Data is
based on answers that 193 incarcerated males gave in the context of face-to-face structured interviews. The
interviews were conducted during January and August 2015. For the total sample of prisoners
diagnosed with personality disorders, answers revealed some vulnerabilities of developmental
trajectory such as the lower level of education, schooling with severe problems, repeated involvement
in criminal acts, and a higher prevalence of violent crimes under the influence of alcohol. It was also
noted a higher severity of offences among prisoners with severe personality disorders.
Cuvinte-cheie: tulburări de personalitate, infractori, comorbidităţi psihiatrice, profil judiciar,
vulnerabilităţi ale dezvoltării, comportamente cu risc pentru sănătate.
Keywords: personality disorders, offenders, psychiatric comorbidities, judicial profile, developmental vulnerabilities, health-risk behaviors.
1. INTRODUCERE

Problematica infracţionalităţii în rândul persoanelor diagnosticate cu diferite
tulburări psihice reprezintă o topică de cercetare cu importante implicaţii pentru
specialiştii care lucrează în domeniul sănătăţii mintale, precum şi pentru cei din
domeniul judiciar (de exemplu, criminologi sau psihologi judiciari). În ultimele
două decenii, au fost publicate numeroase studii care au avut ca principal obiectiv
relaţia dintre tulburările psihice şi comportamentul infracţional. Rezultatele acestor
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studii au contribuit la delimitarea şi clarificarea factorilor demografici (de exemplu:
sexul, vârsta, rasa, etnia sau statutul socio-economic etc.), istorici (de exemplu:
caracteristicile dezvoltării emoţionale în copilărie şi adolescenţă, istoricul de abuz
fizic sau sexual, antecedentele de delincvenţă juvenilă etc.), clinici (de exemplu:
tulburările mintale severe) şi contextuali (de exemplu: evenimentele de viaţă negative,
stresul acut sau anumiţi factori ai mediului social) care se asociază cu săvârşirea
infracţiunilor penale în rândul persoanelor diagnosticate cu diferite tulburări
mintale (pentru o sinteză, a se vedea Sirotich, 2008).
Tulburările de personalitate (mai ales cele care implică severitatea manifestărilor
şi a consecinţelor, cum este tulburarea antisocială sau tulburarea de tip borderline)
reprezintă o categorie clinică aparte, prin implicaţiile pe care le au pentru persoanele
diagnosticate, familiile de apartenenţă, comunitate şi societate (Ruegg şi Francis,
1995; Magnavita, 2004; Millon, 2004). Tulburările de personalitate severe (de tip
psihopat) se asociază cu pattern-uri comportamentale care implică devieri semnificative de la cerinţele şi normele socio-culturale şi care se caracterizează prin
stabilitate în timp, inflexibilitate (situaţională) şi pervazivitate (DSM-5, 2013).
Etiologia include factori biologici (de exemplu: vulnerabilităţi genetice, traume
fizice experimentate în cursul vieţii), la care se adaugă experienţele sociale şi
emoţionale timpurii negative.
Tulburările severe de personalitate se asociază cu numeroase complicaţii în
domeniul funcţionării personale, familiale, profesionale şi sociale (Levy şi Scott,
2006; Millon, 2004; Trull, Stepp şi Solhan, 2006). Astfel, este bine documentat
faptul că tulburările de personalitate reprezintă un factor de risc important pentru
angajarea în comportamente infracţionale (Davison şi Janca, 2012; Fridell, Hesse,
Jæger şi Kühlhorn, 2008; Mendez, 2009), în special cele comise cu violenţă, cum
sunt omorul, vătămarea corporală gravă sau violul (De Brito şi Hodgins, 2009;
Stone, 2007).
Populaţia persoanelor private de libertate pentru diverse infracţiuni penale şi
care sunt diagnosticate cu o tulburare de personalitate recunoscută din punct de
vedere clinic prezintă o eterogenitate a caracteristicilor socio-demografice, la care
se adaugă variabile specifice traseului dezvoltării şi socializării. Acestea din urmă
cumulează vulnerabilităţi ale personalităţii şi riscuri comportamentale grefate,
adesea, pe adversităţi care s-au manifestat cronic, pe parcursul dezvoltării din copilărie
şi până la vârsta adultă (DSM-5, 2013). Pe lângă factorii toxici legaţi de traseul
dezvoltării, tulburările de personalitate severe sunt recunoscute ca reprezentând un
factor de risc major pentru trecerea la actele criminale, mai ales la cele care implică
violenţa manifestată împotriva altor persoane (Mitrofan, Zdrenghea şi Butoi, 1997;
Sirotich, 2008). Rezultatele studiilor de factură epidemiologică realizate în populaţia
custodiată în unităţile corecţionale evidenţiază o prevalenţă destul de ridicată a
tulburărilor de personalitate (în special a celor cărora le sunt caracteristici manifestări şi
consecinţe severe), atât în rândul bărbaţilor, cât şi în cel al femeilor (Fazel şi
Danesh, 2002; Trestman, 2000; Watzke, Ullrich şi Marneros, 2006).
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2. METODOLOGIE
2.1. SCOP

Prezentul studiu are un caracter descriptiv. În conţinutul lui, ne propunem
evidenţierea principalelor coordonate ale profilului psihosocial al deţinuţilor
condamnaţi pentru diverse infracţiuni penale şi care se află în evidenţa specialiştilor
în sănătate mintală ca suferind de o tulburare de personalitate. Studiul a utilizat ca
strategie pentru colectarea datelor ancheta pe bază de interviuri care au fost
realizate individual. Axa temporală a experienţelor de viaţă semnificative a inclus
atât dezvoltarea în perioada copilăriei şi a adolescenţei (marcată de numeroase
adversităţi), cât şi status-ul psihosocial curent.
2.2. PARTICIPANŢI ŞI PROCEDURĂ

Datele analizate au la bază răspunsurile pe care 193 de bărbaţi încarceraţi
pentru diverse infracţiuni penale le-au dat în contextul interviurilor. În momentul
realizării interviurilor, bărbaţii erau încarceraţi în trei unităţi de detenţie din grupul
regional de Nord-Est (conform structurii administrative a Administraţiei Naţionale
a Penitenciarelor): Penitenciarul Botoşani (N = 31), Penitenciarul cu Regim de
Maximă Siguranţă Iaşi (N = 41) şi Penitenciarul Vaslui (N = 121). Penitenciarul
din Botoşani custodiază bărbaţi privaţi de libertate în regim semideschis şi bărbaţi
care au ca statut juridic arestul preventiv (toţi deţinuţii au pedepse privative de
libertate de până în trei ani). Unitatea din Vaslui are atât un regim carceral deschis,
cât şi unul semideschis. Penitenciarul din Iaşi custodiază bărbaţi care sunt încarceraţi în
regim deschis, închis sau în regim de maximă siguranţă. Recrutarea de deţinuţi de
sex feminin nu a fost posibilă, datorită profilului unităţilor de detenţie care au
constituit bazinul de recrutare. De asemenea, din studiu au fost excluşi bărbaţii
aflaţi în stare de arest preventiv sau în stare de carantină.
Ca parte a unui studiu aflat în derulare (cu tema ,,Abordări psihosociale şi
farmacoterapeutice în tulburările severe de personalitate”), focalizat pe evidenţierea
aspectelor psihosociale şi farmacologice relevante pentru diagnosticarea şi tratarea
tulburărilor de personalitate în rândul deţinuţilor, participanţii au fost abordaţi
individual, utilizându-se un protocol de interviu standardizat. Interviurile au fost
realizate în perioada ianuarie–august 2015 de către primul autor al prezentului
articol. Protocolul de interviu a inclus trei secţiuni: a) date socio-demografice şi
informaţii privitoare la statutul judiciar; b) istoria copilăriei şi adolescenţei şi situaţia
curentă; itemii din această secţiune au urmărit evidenţierea factorilor vulnerabilizanţi în
raport cu dezvoltarea normală; factorii vizaţi au inclus, printre altele, situaţia
familială, educaţia părinţilor şi statutul pe piaţa muncii, antecedentele heredocolaterale şi cele penale din familia de origine, comportamentele de risc manifestate de
către deţinut şi părinţii acestuia, calitatea climatului socio-afectiv din familie,
calitatea şcolarităţii, expunerea la violenţă şi propriul comportament violent etc.;
c) istoricul medical şi statutul curent al sănătăţii. Prin combinarea răspunsurilor la

164

Cozmin Mihai, Viorel Robu, Roxana Chiriţă

4

itemii care au vizat numărul fraţilor şi/sau al surorilor, situaţia locativă din
copilărie şi adolescenţă, educaţia părinţilor, statutul pe piaţa muncii, consumul de
alcool şi stupefiante în rândul părinţilor, respectiv, antecedentele heredocolaterale,
au fost codificate nivelurile pentru statutul socio-economic, şi anume: scăzut, submediu, mediu şi statut situat peste medie. În ceea ce priveşte calitatea şcolarităţii,
răspunsurile deţinuţilor au fost codificate astfel: a) dacă deţinutul nu avusese
niciuna dintre problemele operaţionalizate prin punctele itemului, s-a considerat că
şcolaritatea decursese normal; b) dacă deţinutul avusese note scăzute la purtare
pentru fapte grave de indisciplina şi/sau un număr mare de absenţe de la programul
şcolar, însă nu fusese exmatriculat, nu rămăsese repetent cel puţin un an şcolar şi
nu abandonase şcoala, şcolaritatea a fost considerată cu probleme minore; c) atunci
când deţinutul a indicat cel puţin una dintre problemele referitoare la exmatriculare,
repetenţie sau abandon şcolar, şcolaritatea a fost considerată cu probleme severe.
Variabila referitoare la calitatea climatului familial a fost surprinsă prin şase
itemi (de exemplu: „Membrii familiei dumneavoastră/persoanele în grijă cărora
eraţi se înţelegeau bine unii cu alţii”), la care deţinuţii au răspuns pe o scală de tip
Likert cu şase variante de răspuns, şi anume: aproape niciodată, rar, destul de rar,
destul de des, des, respectiv, tot timpul. Scorul total a fost calculat prin media
scorurilor la itemi. Un scor ridicat a fost interpretat ca semnificând un climat
familial pozitiv. Pentru prezentul eşantion de deţinuţi, valoarea consistentei interne
(coeficientul α) a fost 0.95. Trăsăturile psiho-comportamentale dizarmonice cu
debut la vârsta adolescenţei au fost operaţionalizate prin 27 de itemi, ale căror
formulări au fost inspirate de criteriile prezentate în DSM-5 pentru diagnosticul
tulburărilor de personalitate clasificate în cele trei clustere. De exemplu, itemi
precum „Vă plăcea să jigniţi persoanele pe care le iubeaţi” sau „Eraţi lipsit de orice
urmă de remuşcare, atunci când îi făceaţi pe alţii să sufere rău” au fost formulaţi
pentru a surprinde caracterul antisocial al conduitei pe care deţinutul o avusese la
vârsta adolescenţei. Intenţia noastră nu a fost de a surprinde întreaga paletă a
tulburărilor de personalitate, ci, mai degrabă, de a evidenţia caracterul atipic al
unor manifestări psiho-comportamentale grefate pe fondul predispoziţiei generale
către dizarmonie. Pentru fiecare item, deţinuţii au fost invitaţi să aleagă o variantă
de răspuns dintre următoarele: aproape niciodată, rar, destul de rar, destul de des,
des, respectiv, tot timpul. Scorul total a fost obţinut prin calcularea mediei
scorurilor la itemi. Un scor ridicat a fost interpretat ca exprimând predispoziţia
către structurarea dizarmonică a personalităţii în adolescenţă. Pentru eşantionul
total, α a fost egal cu 0.83. Frecvenţa expunerii la violenţă în copilărie şi adolescenţă
(în calitate de victimă directă), respectiv, frecvenţa propriilor comportamente
violente au fost operaţionalizate prin câte şase itemi. Itemii au fost adaptaţi după
instrumentul standardizat Life Experiences Survey (Singer et al., 1999). Pentru
toate formele de manifestare a violenţei, agenţii au fost membrii familiei sau
persoanele în grija cărora deţinutul s-a aflat în copilărie şi adolescenţă. Frecvenţa
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manifestării comportamentelor violente în copilărie şi adolescenţă a fost operaţionalizată prin şase itemi care au vizat aceleaşi forme de violenţă. Pentru fiecare
item, variantele de răspuns au fost: niciodată, câteodată, des, foarte des. Scorurile
totale au fost obţinute prin calcularea mediilor scorurilor la itemi. Scorurile ridicate
au fost considerate ca indicând o frecvenţă ridicată a victimizării prin diverse forme
de violenţă/comportamentelor violente manifestate în copilărie şi adolescenţă.
Valorile consistenţei interne (eşantionul total) au fost 0.87 (expunerea la violenţă),
respectiv, 0.85 (propriile comportamente violente). Riscul suicidar a fost evaluat cu
Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R; Osman et al., 2001). Scorul
total este indicator al istoriei comportamentelor care prezintă risc pentru comiterea
suicidului în viitor. În prezentul studiu, valoarea consistenţei interne (eşantionul
total) a fost 0.81.
Comparaţiile frecvenţelor procentuale pentru variabilele categoriale (de
exemplu: nivelul educaţiei sau statutul judiciar), în funcţie de grupurile de deţinuţi
diferenţiate după criteriul severităţii tulburării de personalitate, au fost efectuate cu
testul z pentru compararea a două proporţii provenind din două eşantioane independente (Novak, 2003).
3. REZULTATE
3.1. CARACTERISTICI SOCIO-DEMOGRAFICE

În ceea ce priveşte statutul civil curent, deţinuţii s-au împărţit, după cum
urmează: a) 93 (48.2%) nu aveau o relaţie intimă stabilă; b) 48 (24.9%) au declarat
că erau implicaţi într-o relaţie, dar fără căsătorie; c) 26 (13.5%) erau căsătoriţi
pentru prima dată; d) 22 (11.4%) erau divorţaţi şi e) restul erau văduvi. Se constată
preponderenţa deţinuţilor care nu erau angajaţi într-o relaţie intimă. Peste 52%
dintre deţinuţii intervievaţi nu aveau copii în îngrijire. De asemenea, s-a constatat
că aproximativ 22% din totalul deţinuţilor absolviseră cel mult patru clase primare,
în timp ce aproximativ 38% absolviseră între cinci şi opt clase gimnaziale.
Procentul deţinuţilor care absolviseră liceul şi/sau o şcoală postliceală a fost egal cu
12.4%. Dintre toţi deţinuţii intervievaţi, 10.4% absolviseră cursurile unei şcoli
ajutătoare pentru persoane cu cerinţe educative speciale. În momentul încarcerării
pentru executarea pedepsei privative de libertate, doar 54 (28% din totalul
deţinuţilor) erau angajaţi cu un contract de muncă sau cu o altă formă legală.
3.2. COMORBIDITĂŢI PSIHIATRICE

Toţi deţinuţii intervievaţi erau diagnosticaţi cu o tulburare de personalitate.
Analiza informaţiilor înregistrate în dosarele personale ale deţinuţilor a evidenţiat
următoarea distribuţie a patologiei psihiatrice: a) tulburare de personalitate antisocială
(N = 38 sau 19.7%); b) tulburare de personalitate de tip borderline (N = 6 sau
3.1%); c) tulburare de personalitate mixtă, cu elemente antisociale şi de tip
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borderline (N = 2 sau 1%); d) tulburare de personalitate emoţional-instabilă de tip
impulsiv (N = 10 sau 5.2%); e) tulburare de personalitate emoţional-instabilă (N = 13
sau 6.7%); f) tulburare de personalitate antisocială şi tulburare de personalitate
emoţional-instabilă (N = 4 sau 2.1%); g) tulburare de personalitate schizotipală
(N = 1 sau 0.5%); h) tulburare de personalitate mixtă cu decompensări psihotice
(N = 1 sau 0.5%); i) tulburare de personalitate mixtă (N = 8 sau 4.1%); j) tulburare
de personalitate (N = 90 sau 46.6%) şi k) tulburare organică de personalitate
(N = 20 sau 10.4%). Luând în calcul severitatea simptomelor (sub aspectul
implicaţiilor pe care acestea le au pentru securitatea fizică şi psihică a propriei
persoane, precum şi pentru securitatea persoanelor semnificative din reţeaua
socială) pentru diagnosticele de tulburare de personalitate antisocială, borderline şi
emoţional-instabilă, respectiv diagnosticele care subsumau variaţii ale acestor
tulburări, deţinuţii au fost împărţiţi în două categorii: deţinuţi care sufereau de
tulburări severe de personalitate (N = 73 sau 37.8%) şi deţinuţi diagnosticaţi cu alte
tulburări de personalitate (N = 120 sau 62.2%).
Cincizeci (25.9%) din totalul deţinuţilor intervievaţi aveau înregistrate în
dosarele personale şi alte diagnostice psihiatrice, după cum urmează: a) schizofrenie
paranoidă (N = 1); b) schizofrenie şi intelect liminar (N = 2); c) tulburare depresivă
(N = 4); d) episod depresiv (N = 6); e) tulburare afectivă organică cu episod
depresiv sever (N = 1); f) tulburare afectivă bipolară (N = 1); g) tulburare mixtă
(anxioasă şi depresivă) şi intelect liminar (N = 1); h) tulburare de anxietate
generalizată (N = 2); i) tulburare schizoafectivă mixtă (N = 1); j) tulburare hipocondriacă pe fond de intelect liminar (N = 1); k) tulburare cognitivă organică (N = 1);
l) deficienţă mintală uşoară (N = 8); m) dependenţă de droguri (N = 9);
n) sindrom de dependenţă de benzodiazepine, alcool şi alte substanţe psihoactive
(N = 1); o) intelect liminar (N = 11). Dintre toţi deţinuţii intervievaţi, 51 (sau
26.4%) erau conştienţi că aveau un diagnostic psihiatric, o parte dintre aceştia
indicându-le pe cele precizate în dosarele personale. Dintre deţinuţii care erau
conştienţi că aveau probleme psihice, 22 erau diagnosticaţi cu tulburări severe de
personalitate. Pe de altă parte, dintre deţinuţii care nu erau conştienţi de tulburările
psihice de care sufereau, peste o treime aveau o tulburare de personalitate severă,
78 (40.4%) dintre toţi deţinuţii primeau medicaţie specifică pentru afecţiunea
psihiatrică pe care o aveau. Dintre aceştia, 31 erau diagnosticaţi cu tulburări severe
de personalitate.
O sută treisprezece (adică 58.5%) dintre deţinuţii care au participat la studiu
prezentau, în antecedentele medicale sau curent, diagnostice de boli organice,
precum epilepsie, hipertensiune arterială, hepatită, tuberculoză ş.a.
3.3. PROFILUL JUDICIAR

Optzeci şi trei (adică 43%) dintre deţinuţi se aflau la prima condamnare, iar
restul erau recidivişti, având două (N = 47; 24.4%) sau cel puţin trei condamnări
(N = 63; 32.6%). Deţinuţii fuseseră condamnaţi pentru o varietate de infracţiuni
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penale, precum: omor, omor deosebit de grav, tentativă de omor, vătămare corporală
gravă, viol, tentativă de viol, tâlhărie, furt, furt calificat, trafic de persoane, acte
sexuale cu minori etc. O parte considerabilă dintre deţinuţi comiseseră infracţiuni
însoţite de violenţă (de exemplu: omor calificat, multiplu omor, tentativă de omor,
viol, tentativă de viol, tâlhărie, tâlhărie şi viol, trafic de persoane etc.; N = 137 sau
71% din total), restul fiind condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite fără violenţă (de
exemplu: furt, furt calificat, tentativă de furt, conducere fără permis, ultraj, violare
de domiciliu etc.; N = 56 sau 29%). De altfel, 60 (sau 31%) dintre toţi deţinuţii
intervievaţi aveau printre antecedentele penale infracţiuni pe care le comiseseră cu
violenţă şi pentru care executaseră pedepse privative de libertate. Dintre aceştia,
peste trei sferturi fuseseră condamnaţi ultima dată pentru infracţiuni penale pe care
le comiseseră tot cu violenţă. Deţinuţii diagnosticaţi cu tulburări severe de
personalitate au evidenţiat o prevalenţă mai ridicată (79.4%) a infracţiunilor comise
cu violenţă, comparativ cu deţinuţii care sufereau de alte tulburări de personalitate
(65.8%). Diferenţa dintre cele două grupuri de deţinuţi a fost semnificativă statistic
(z = 2.11; p < 0.05), însă mărimea efectului a fost scăzută (h = 0.20). Peste un sfert
(26.4%) din totalul deţinuţilor investigaţi fuseseră condamnaţi ultima dată pentru
omucidere, infracţiunile pe care le comiseseră incluzând omorul, omorul calificat,
omorul deosebit de grav sau multiplul omor deosebit de grav. Infracţiunile de omor
au evidenţiat o prevalenţă mai ridicată în rândul deţinuţilor diagnosticaţi cu
tulburări severe de personalitate (35.6%). Faţă de prevalenţa infracţiunilor de omor
înregistrată în grupul deţinuţilor diagnosticaţi cu alte tulburări de personalitate
(20.8%), diferenţa a fost semnificativă statistic (z = 2.20; p < 0.05), însă mărimea
efectului a fost scăzută (h = 0.15).
Din declaraţiile pe care deţinuţii le-au dat în cursul interviurilor, a rezultat că
112 (adică 58%) fuseseră sub influenţa consumului de alcool, în momentul săvârşirii
infracţiunilor. Dintre aceştia, aproximativ 53% erau recidivişti. Infracţiunile pe care
le comiseseră s-au împărţit, preponderent, între: omor, omor calificat, omor deosebit de
grav sau multiplu omor (N = 34/30.3%), tentativă de omor (N = 8/7.1%), viol
(N = 9/8.0%), tentativă de viol (N = 2/1.7%), tâlhărie (N = 11/23.2%), respectiv,
alte infracţiuni (N = 36/32.1%). Doar 13 (sau 6.7%) din totalul deţinuţilor au
declarat că, în momentul în care săvârşiseră infracţiunile, se aflaseră sub influenţa
consumului de stupefiante.
Pedepsele privative de libertate erau cuprinse între 0.50 şi 31 de ani (M =
8.71 ani; AS = 6.03 ani). Aproximativ jumătate dintre deţinuţi aveau pedepse cu o
durată de peste şapte ani, iar 7.1% aveau pedepse ≥ 20 de ani. Patru dintre deţinuţii
intervievaţi erau condamnaţi la detenţie pe viaţă (pentru multiple omoruri sau
pentru omor deosebit de grav). La data realizării interviurilor, deţinuţii efectuaseră
între 0.25 şi 19 ani din condamnările pe care le primiseră (M = 4.52 ani; AS = 3.64 ani;
mediana = 7 ani). În medie, deţinuţii diagnosticaţi cu tulburări severe de personalitate
primiseră pedepse mai mari (M = 10.19 ani; AS = 6.80 ani), comparativ cu cei
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diagnosticaţi cu alte tulburări de personalitate (M = 7.82 ani; AS = 5.35 ani;
t = 2.63; p < 0.01). Pentru această diferenţă, mărimea efectului a fost moderată
(d = 0.40).
3.4. VULNERABILITĂŢI ALE TRASEULUI DEZVOLTĂRII
ÎN COPILĂRIE ŞI ADOLESCENŢĂ

Aproximativ o treime din totalul deţinuţilor trăiseră în copilărie şi adolescenţă în
familii cu un statut socio-economic scăzut, iar 40.4% în familii cu un statut socioeconomic submediu. Peste un sfert din totalul deţinuţilor au raportat familii de
origine dezorganizate, cu o proporţie uşor mai ridicată în rândul deţinuţilor
diagnosticaţi cu alte tulburări de personalitate (28.3%), comparativ cu cei care
sufereau de tulburări severe de personalitate (21.9%). Mediul familial fusese
marcat negativ de consumul de alcool, în special în rândul taţilor. Astfel, 55.9% din
totalul deţinuţilor au raportat că taţii obişnuiseră să consume alcool frecvent sau în
fiecare zi.
Proporţia antecedentelor penale în rândul rudelor de gradul I a fost în
defavoarea deţinuţilor diagnosticaţi cu alte tulburări de personalitate. Astfel, 31.6%
dintre aceştia (faţă de numai 17.8% dintre deţinuţii cu tulburări severe de
personalitate) au raportat antecedente penale în rândul părinţilor şi/sau al fraţilor/
surorilor. Diferenţa a fost semnificativă (z = –2.23; p < 0.05), însă mărimea
efectului a fost scăzută (h = 0.14). Treizeci şi patru (17.6%) dintre toţi deţinuţii
intervievaţi au raportat că, până la vârsta de 18 ani, fuseseră încarceraţi într-o
şcoală de corecţie, pentru diverse activităţi infracţionale. Pentru grupurile delimitate
după criteriul tulburărilor de personalitate, proporţiile au fost: 13.6% − deţinuţi
diagnosticaţi cu tulburări severe de personalitate şi 20% − deţinuţi cu alte tulburări
de personalitate.
Socializarea în domeniul vieţii sexuale a reprezentat un alt domeniu al
dezvoltării în copilărie şi adolescenţă, care a fost abordat în cadrul interviurilor
realizate cu deţinuţii. Indiferent de severitatea tulburării de personalitate, deţinuţii
îşi începuseră viaţa sexuală, în medie, puţin peste vârsta de 16 ani (AS = 2.61 ani).
Totuşi, deţinuţii diagnosticaţi cu tulburări severe de personalitate îşi începuseră
viaţa sexuală la o vârstă uşor mai fragedă (M = 15.62 ani; AS = 2.05 ani),
comparativ cu cei diagnosticaţi cu tulburări de personalitate mai puţin severe
(M = 16.54 ani; AS = 2.85 ani). Diferenţa dintre cele două grupuri a fost semnificativă statistic (t = –2.37; p < 0.05), însă mărimea efectului a tins spre zona moderată
(d = 0.36). Aproape toţi deţinuţii intervievaţi îşi începuseră viaţa sexuală în condiţii
normale, cu o persoană de sex opus. Doar trei dintre deţinuţi trăiseră în adolescenţa
târzie o experienţă traumatizantă, întrucât debutul vieţii sexuale avusese loc cu un
bărbat, în urma unui viol. De asemenea, în grupul deţinuţilor diagnosticaţi cu
tulburări severe de personalitate, a fost raportat un alt caz de viol.
În ceea ce priveşte calitatea şcolarităţii, 82 (45.3%) dintre toţi deţinuţii
investigaţi au raportat un traseu însoţit de probleme severe. Pentru grupurile de
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deţinuţi diferenţiate în funcţie de severitatea tulburărilor de personalitate, proporţiile au
fost: 50% − deţinuţi cu tulburări severe, 42.3% − deţinuţi cu alte tulburări de
personalitate. În raport cu domeniul posibil de variaţie a scorului la chestionarul
prin care a fost evaluată percepţia cu privire la climatul familial, deţinuţii din
întregul eşantion au manifestat tendinţa de a obţine scoruri moderate (M = 3.67;
AS = 1.58). Din punct de vedere calitativ, acest rezultat a fost interpretat ca
semnificând un climat familial situat la graniţa dintre cel nefavorabil şi cel pozitiv.
Diferenţa dintre grupurile de deţinuţi delimitate în funcţie de severitatea tulburărilor de
personalitate nu a fost semnificativă.
Un alt rezultat mai puţin aşteptat a fost reprezentat de media scorului la
chestionarul care a vizat predispoziţia spre dizarmonie a personalităţii la vârsta
adolescenţei. Astfel, pentru întregul eşantion de deţinuţi, media (M = 2.58;
AS = 0.85) a indicat tendinţa spre scoruri moderate spre scăzute. Rezultate situate
în aceeaşi direcţie au fost obţinute şi pentru cele două grupuri de deţinuţi, care au
fost diferenţiate după criteriul severităţii tulburărilor de personalitate. Totuşi, deţinuţii
cu tulburări severe de personalitate au obţinut o medie (M = 2.70; AS = 0.90)
uşor mai ridicată decât media înregistrată pentru deţinuţii diagnosticaţi cu alte
tulburări de personalitate (M = 2.51; AS = 0.82).
O ultimă variabilă asupra căreia dorim să ne oprim este evaluarea subiectivă
pe care deţinuţii au avut-o de realizat luând în calcul toate persoanele, evenimentele şi situaţiile care le marcaseră copilăria şi adolescenţa. Pentru întregul
eşantion de deţinuţi, media evaluărilor (M = 3.07; AS = 1.26) s-a situat în apropierea
categoriei de răspuns „nici nefericită, nici fericită”. Pentru deţinuţii cu tulburări
severe de personalitate, media (M = 3.28; AS = 1.24) a fost uşor mai ridicată decât
cea înregistrată pentru deţinuţii diagnosticaţi cu alte tulburări de personalitate (M =
2.95; AS = 1.27), însă diferenţa nu a fost semnificativă.
3.5. PROFILUL COMPORTAMENTELOR CU RISC
PENTRU SĂNĂTATEA FIZICĂ ŞI MINTALĂ

Comportamentul de fumat a reieşit ca fiind destul de comun în rândul
deţinuţilor investigaţi. Astfel, 145 (75.1%) dintre toţi deţinuţii intervievaţi au declarat
că fumau. În medie, deţinuţii începuseră să fumeze la vârsta de 14 ani
(AS = 5.13 ani), cu o vârstă de debut uşor mai scăzută pentru cei diagnosticaţi cu
tulburări severe de personalitate (M = 13.68 ani; AS = 3.70 ani), faţă de deţinuţii
care sufereau de alte tulburări de personalitate (M = 14.31 ani; AS = 5.96 ani). Pe
de altă parte, 48 (24.8%) din totalul deţinuţilor au raportat că aveau antecedente în
ceea ce priveşte consumul de stupefiante. Pentru grupurile de deţinuţi delimitate
după criteriul severităţii tulburărilor de personalitate, proporţiile au fost: 28.7% −
deţinuţi cu tulburări severe, 22.5% − deţinuţi cu alte tulburări de personalitate.
Automutilarea, care este o conduită destul de comună în rândul deţinuţilor, a
fost raportată (în antecedente sau curent) de către 89 (46.1%) din totalul deţinuţilor.
Proporţia a fost uşor mai ridicată în rândul deţinuţilor diagnosticaţi cu tulburări
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severe de personalitate (49.3%), comparativ cu cei care sufereau de alte tulburări
de personalitate (44.1%). Cea mai comună metodă de automutilare (aproape 81%
dintre cazuri) a fost reprezentată de tăieturile pe antebraţe, braţe, piept, gât sau faţă.
Patruzeci şi opt (24.8%) din totalul deţinuţilor intervievaţi au raportat că
avuseseră cel puţin o tentativă suicidară, în perioadele în care nu se aflaseră în
detenţie. Pentru deţinuţii diagnosticaţi cu tulburări severe de personalitate, proporţia a
fost egală cu 31.5%, în timp ce pentru cei diagnosticaţi cu alte tulburări de
personalitate, proporţia a fost egală cu 20.8%. Totuşi, diferenţa dintre cele două
grupuri de deţinuţi nu a fost semnificativă statistic. Indiferent de severitatea tulburărilor
de personalitate, deţinuţii care prezentau antecedente suicidare au raportat că, în
perioadele de libertate, comiseseră, în medie, 3.12 tentative de suicid (AS = 3.01).
Pe de altă parte, din totalul deţinuţilor intervievaţi, 44 (22.7%) au raportat cel puţin
o tentativă suicidară, pe care o comiseseră în perioada ultimei încarcerări. Deşi
proporţia (30.1%) în rândul deţinuţilor cu tulburări severe de personalitate a fost
mai ridicată decât proporţia înregistrată pentru deţinuţii cu alte tulburări de
personalitate (18.3%), diferenţa s-a situat la limita semnificativităţii statistice
(z = 1.83; p = 0.067). În dosarele deţinuţilor, erau raportate, în medie, aproximativ
trei tentative suicidare (M = 2.95; AS = 1.95), deţinuţii diagnosticaţi cu tulburări
severe de personalitate evidenţiind o medie uşor mai ridicată (M = 3.04;
AS = 1.73), comparativ cu cei diagnosticaţi cu alte tulburări de personalitate
(M = 2.88; AS = 2.15). Pentru întregul eşantion de deţinuţi, media scorului la SBQ-R
(M = 7.83; AS = 5.26) s-a situat în zona riscului moderat spre scăzut. Pentru grupul
deţinuţilor diagnosticaţi cu tulburări severe de personalitate, media (M = 8.98;
AS = 5.55) a fost mai ridicată decât cea înregistrată pentru deţinuţii care sufereau
de alte tulburări de personalitate (M = 7.16; AS = 4.99), cu o diferenţă semnificativă statistic (t = 2.29; p < 0.05), însă de mărime modestă (d = 0.35).
4. LIMITE ALE STUDIULUI

Din punct de vedere metodologic, studiul pe care l-am realizat prezintă unele
limite. Astfel, participanţii au fost reprezentaţi exclusiv de bărbaţi condamnaţi
pentru diverse infracţiuni şi care erau diagnosticaţi cu o tulburare de personalitate.
Deşi volumul eşantionului a fost destul de mare, diagnosticul de tulburare de
personalitate nu a fost contravalidat, din cauza unor limitări administrative impuse
de timpul alocat vizitelor pentru realizarea individuală a interviurilor. Astfel,
statutul clinic al fiecăruia dintre deţinuţi a fost stabilit doar în baza dosarului
personal existent în unitatea de detenţie, precum şi a observaţiilor de factură
clinică, care au fost realizate în timpul interviurilor.
O altă limită trebuie raportată la metoda de colectare a datelor. Astfel,
interviurile s-au bazat, în cea mai mare parte, pe raportările deţinuţilor, care au
implicat şi efortul de reamintire a unor experienţe familiale şi emoţionale în general
negative, pe care aceştia le trăiseră în propria lor copilărie şi adolescenţă (în unele
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cazuri, cu peste 25−30 de ani în urmă). Însă, este posibil ca o parte dintre declaraţii
să nu fi fost autentice, dacă luăm în calcul: a) practica disimulărilor şi a simulărilor
declarative şi/sau comportamentale (de exemplu, exagerarea sau minimalizarea
simptomelor de tulburare mintală, sau exagerarea antecedentelor suicidare), care
este foarte frecventă în rândul deţinuţilor (Rogers şi Bender, 2003; Rogers şi
Shuman, 2005); b) factorii şi mecanismele (în marea lor parte, inconştiente) care
contribuie la distorsionarea parţială sau extinsă a amintirilor evenimentelor traumatice,
cum sunt experienţele de abuz sexual (Ganaway, 1989; Loftus, 1993). În legătură
cu cel de-al doilea punct, unii autori atrag atenţia asupra consecinţelor neproductive
pe care le are acceptarea amintirilor traumatice neverificate şi validarea acestora ca
fiind autentice (Ganaway, 1989). Pe de altă parte, amneziile traumatice tind să fie
strâns legate de factorul referitor la vârstă: cu cât trauma survine la o vârstă mai
prematură şi cu cât aceasta acţionează pe o perioadă mai îndelungată de timp (în
absenţa unei intervenţii terapeutice specializate), cu atât este mai mare probabilitatea amneziei semnificative legate de traumă (Van der Kolk et al., 1996).
5. CONCLUZII

Impactul pe care tulburările de personalitate îl au asupra pacienţilor,
familiilor acestora, comunităţilor din care fac parte, precum şi la nivelul societăţii
este substanţial. R. Ruegg şi A. Francis (1995) sumarizează într-un stil elocvent
implicaţiile tulburărilor de personalitate: ,,Tulburările de personalitate se asociază
cu infracţiuni, abuzul de substanţe, dizabilităţi, nevoia crescută pentru îngrijire
medicală, tentative de suicid, comportamente de auto-vătămare, atacuri fizice,
întârzierea recuperării în cazul unor boli psihice diagnosticate pe Axa I sau a unor
boli organice, instituţionalizare, subrealizare, rată scăzută a angajării pe piaţa muncii,
destrămarea familiei, neglijarea şi abuzarea copiilor, vagabondajul, ilegitimitatea,
sărăcia, bolile cu transmitere sexuală, diagnosticarea şi tratarea incorectă a unor
boli medicale şi psihiatrice, cazuri de malpraxis, recidiva medicală şi judiciară,
insatisfacţia faţă de tratamentul psihiatric şi întreruperea acestuia, respectiv cu
dependenţa de suportul public” (p. 16−17). Pacienţii diagnosticaţi cu tulburări de
personalitate întâmpină dificultăţi în controlul impulsurilor şi al emoţiilor. Adesea,
au percepţii greşite despre ei înşişi şi despre ceilalţi. În general, prezintă diverse
niveluri ale deficitului de adaptare la rolurile familiale şi profesionale şi de
integrare în societate. Adesea, familiile pacienţilor diagnosticaţi cu tulburări de
personalitate sunt forţate să asiste la manifestări impulsiv-explozive şi agresive,
acte de automutilare, precum şi la episoade depresive severe, care sunt însoţite de
comportamente parasuicidare sau suicidare (Beckwith, 2014).
Sumarizarea răspunsurilor pe care deţinuţii intervievaţi le-au dat la întrebările
interviului structurat a evidenţiat un cumul de vulnerabilităţi, care a inclus un
istoric al socializării timpurii zbuciumat şi marcat de numeroşi factori de risc,
precum şi predispoziţia către angajarea în comportamente cu risc pentru sănătatea
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fizică şi echilibrul psihic, şi aşa fragil. Astfel, la nivelul întregului eşantion de
deţinuţi diagnosticaţi cu tulburări de personalitate, s-au evidenţiat următoarele
caracteristici: a) un nivel scăzut al educaţiei; b) sărăcia relaţiilor romantice specifice
vârstei adulte; c) consumul de alcool în rândul părinţilor, în special al taţilor;
d) şcolaritatea cu probleme severe (repetenţie, exmatriculare pentru acte grave de
indisciplină sau abandon); e) implicarea repetată în acte infracţionale (reflectată în
procentul ridicat al recidivei judiciare); f) angajarea preponderentă în infracţiuni
comise cu violenţă sub influenţa consumului de alcool. Comparaţiile realizate între
grupul de deţinuţi diagnosticaţi cu tulburări severe de personalitate şi grupul celor
cu alte tulburări de personalitate au evidenţiat unele diferenţe, însă mărimile
efectelor au fost modeste. Totuşi, s-a remarcat o gravitate mai mare a infracţiunilor
în rândul deţinuţilor cu tulburări severe de personalitate, aspect reflectat în durata
mai ridicată a pedepselor pe care deţinuţii din acest grup le primiseră pentru ultima
condamnare.
Rezultatele studiului sugerează că, în rândul bărbaţilor cu probleme judiciare
semnificative, tulburările de personalitate sunt destul de comune şi au o etiologie
complexă. Aceasta implică anumite diferenţe interindividuale în ceea ce priveşte
configuraţia factorilor vulnerabilizanţi care contribuie la structurarea patologiei
personalităţii.
Primit în redacţie la: 7.03.2016
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REZUMAT
Prezentul articol sumarizează principalele rezultate ale unui studiu exploratoriu care a avut ca
scop evidenţierea profilului psihosocial al bărbaţilor diagnosticaţi cu tulburări de personalitate şi
condamnaţi pentru diverse infracţiuni penale. Studiul se bazează atât pe o abordare descriptivă, cât şi
pe una comparativă. Datele au la bază răspunsurile pe care 193 de bărbaţi încarceraţi le-au dat în
contextul interviurilor structurate, realizate faţă în faţă în perioada ianuarie-august 2015. Pentru
eşantionul total de infractori diagnosticaţi cu tulburări de personalitate, răspunsurile au evidenţiat
unele vulnerabilităţi ale traiectoriei dezvoltării, precum nivelul mai scăzut al educaţiei, şcolaritatea cu
probleme severe, implicarea repetată în acte infracţionale şi prevalenţa mai ridicată a infracţiunilor
comise cu violenţă, sub influenţa consumului de alcool. De asemenea, s-a remarcat o gravitate mai
mare a infracţiunilor în rândul deţinuţilor cu tulburări severe de personalitate.

STUDIUL RELAŢIEI DINTRE INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ
ŞI STILUL DE LEADERSHIP
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Abstract
The present study aims to investigate the existance of a correlation between emotional
inteligence and leadership style, having psychology students with professional organizations
experience as participants. Also, this research will investigate the correlations between specific
emotional inteligence levels and leadership styles, as defined by the Contingency theory of leadership
by analizing the characteristics of the relation-oriented style and the task-oriented style.
The Least Preffered Co-Worker scale, developed by Fred Fiedler, was used in determining the
leadership style and the emotional intelligence coefficient was measured using a test adapted by
M. Roco, after Bar-On and Goleman.
The research brought forward a positive correlation between emotional intelligence and the
leadership style are related, for both the overall coefficients and specific levels and styles. The results
showed the correlation between a medium-high level of emotional intelligence and the relationoriented style, but also showed that the relationship between a low level of emotional intelligence and
the task-oriented style is not statistically significant.
Cuvinte-cheie: inteligenţă emoţională, stil de leadership, orientat spre relaţii, orientat spre sarcină.
Keywords: emotional intelligence, leadership style, relation-oriented, task-oriented.
1. CADRUL TEORETIC
1.1. LEADERSHIP

Leadershipul este definit ca fiind procesul prin care un grup organizat este
influenţat în vederea îndeplinirii scopurilor sale (Hughes, Ginett şi Curphy, 2006).
În această concepţie, leadershipul apare ca un răspuns la nevoia grupului de a
îndeplini un obiectiv. Astfel, liderul va parcurge o serie de activităţi pentru dirijarea
subordonaţilor către scopul ales. După Northouse (2001), „câteva componente pot
fi identificate ca fiind centrale pentru fenomenul de leadership. Acestea sunt:
(a) leadershipul este un proces, (b) leadershipul presupune influenţă, (c) leadershipul apare într-un context de grup, (d) leadershipul presupune atingerea
∗
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obiectivelor” (p. 3). Stilul de leadership reprezintă un alt concept de interes pentru
lucrarea prezentă. Acesta poate fi definit ca „pattern-ul comportamental specific
unui individ ce incearcă să-i influenţeze pe alţii” (Northouse, 2001, p. 57).
Fiedler şi Chemers (apud Northouse, 2001) atribuie Teoriei contingenţei rolul
de a identifica situaţiile potrivite pentru lideri. Conceptul de contingenţă este folosit
pentru că teoria „sugerează că eficienţa unui lider este dependentă de cât de bine
stilul acestuia se potriveşte contextului” (Northouse, 2001, p. 75).
Teoriile contingenţei apar în întâmpinarea nevoii unei explicaţii a leadershipului
care să includă şi componenta situaţională.
În conformitate cu această teorie, Gibb (apud Zlate, 2007) enumeră următoarele
principii: (1) conducerea este relativă la situaţie, (2) accesul individului la rolul de
şef depinde de scopul grupului şi de capacitatea pe care o are individul să îl atingă,
(3) conducerea are la bază interacţiunea socială. Una dintre primele teorii din
această orientare a fost Teoria contingentă a eficienţei liderului.
Odată cu această teorie, este adus în discuţie un set nou de variabile ce ţin de
context. Astfel, Fiedler (apud Northouse, 2001) precizează trei factori importanţi în
evaluarea contextului: (1) relaţia lider-membru, (2) structura sarcinii, (3) puterea
poziţiei.
(1) Relaţia lider-membru se referă la „acceptarea de către echipă a liderului”,
Hellriegel, Slocum şi Woodman, 1992, p. 395) şi la nivelul de „încredere, loialitate
şi atracţie pe care adepţii îl au faţă de lider” (Northouse, 2001, p. 76).
(2) Structura sarcinii se referă la „nivelul la care o sarcină îndeplinită de
angajaţi este rutinieră sau non-rutinieră” (Hellriegel, Slocum şi Woodman, 1992,
p. 395). În acest caz, nivelul înalt de structurare este asociat cu o sarcină rutinieră şi
un nivel scăzut de structurare este asociat cu o sarcină non-rutinieră.
(3) Puterea poziţiei se referă la autoritatea pe care „liderul o are de a răsplăti
sau pedepsi adepţii” (Northouse, 2001, p. 77). Revenind la sursele puterii, acest
factor este strâns legat de „nivelul la care liderul are putere de recompensă,
coercitivă şi legitimă” (Hellriegel, Slocum şi Woodman, 1992, p. 396).
De asemenea, Fiedler (apud Zlate, 2007) evidenţiază trei tipuri de situaţii:
(1) favorabile, (2) nefavorabile, (3) intermediare.
(1) Situaţiile favorabile apar atunci când „liderul este simpatizat, sarcina este
structurată, poziţia ierarhică a liderului este înaltă, deci puterea lui este mare”
(Zlate, 2007, p. 143).
(2) Situaţiile nefavorabile apar când „liderul are relaţii sărăcăcioase cu membrii
grupului, sarcina este nestructurată, poziţia ierarhică este slabă” (Zlate, 2007,
p. 143).
(3) Situaţiile intermediare reprezintă acele contexte în care „cele trei dimensiuni
sunt variat reprezentate într-un grup” (Zlate, 2007, p. 143).
Tabelul următor (Tabelul nr. 1), realizat de Fiedler (apud Northouse, 2001) va
prezenta tipurile de situaţii şi stilul de leadership adecvat fiecăreia.
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Tabelul nr. 1
Tipurile de situaţii şi stilul de leadership adecvat
Situaţii
Favorabile
Intermediare

Nefavorabile

Relaţii
lider-subordonat
acceptare
acceptare
acceptare
acceptare
respingere
respingere
respingere
respingere

Puterea
poziţiei
mare
mare
mică
mică
mare
mare
mică
mică

Structura
sarcinii
înaltă
scăzută
înaltă
scăzută
înaltă
scăzută
înaltă
scăzută

Cel mai adecvat stil
orientat spre sarcină
orientat spre relaţii

orientat spre sarcină

Pentru a-şi proba teoria, Fiedler a construit un chestionar numit least preferred
co-worker scale (LPC).
Stogdill (apud Hosking şi Morley, 1985) descrie LPC ca fiind singura variabilă
care poate fi alăturată în mod constant cu performanţa grupului.
Hellriegel şi colaboratorii (1992) spun că majoritatea cercetărilor au arătat că
liderii cu un LPC scăzut obţin performanţe în situaţii favorabile şi nefavorabile, în
timp ce liderii cu un LPC ridicat obţin performanţe şi în situaţiile intermediare.
1.2. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ

Bar-On defineşte inteligenţa emoţională ca „şir de capacităţi, competenţe şi
aptitudini noncognitive, care influenţează capacitatea persoanei de a reuşi în adaptarea
la cerinţele şi presiunile mediului” (Bar-On şi Parker, 2011, p. 109).
Studiul inteligenţei emoţionale a urmărit „definirea aptitudinilor care compun
inteligenţa emoţională, crearea metodelor de evaluare a acestor aptitudini şi stabilirea
răspunsului la întrebarea: este inteligenţa emoţională o inteligenţă standard sau
nu?” (Bar-On şi Parker, 2011, p. 112)
Astfel, Bar-On (apud Roco, 2004) stabileşte o serie de componente ale inteligenţei emoţionale: (1) aspectul intrapersonal, (2) aspectul interpersonal, (3) adaptabilitate, (4) controlul stresului şi (5) dispoziţia generală.
După Bar-On (apud Roco, 2004 ), aceste componente sunt alcătuite dintr-o
serie de aptitudini.
(1) Aspectul interpersonal se bazează pe empatie, relaţii interpersonale şi
responsabilitate socială;
(2) Adaptabilitatea conţine aptitudinile: rezolvarea problemelor, testarea realităţii
şi flexibilitatea;
(3) Controlul stresului se referă la toleranţa la stres şi la controlul impulsurilor;
(4) Dispoziţia generală se bazează pe fericire şi optimism.
Aşadar, putem observa faptul că Bar-On include, pe lângă aptitudinile
cognitive, şi „capacitaţi non-cognitive cum ar fi asertivitatea” (Bar-On şi Parker,
2011, p. 113). Acest lucru este datorat aderării la perspectiva teoretică conform
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căreia „simpla prezenţă a unor aptitudini mentale cognitive nu constituie
inteligenţa... Sistemul de personalitate funcţionează întotdeauna prin împletirea
motivaţiei, emoţiilor, cunoaşterii şi conştientizării” (Bar-On şi Parker, 2011, p. 113).
1.3. EMOŢIILE ÎN LEADERSHIP

Emoţiile au o importanţă crescută în ceea ce priveşte influenţa pe care o au
asupra calităţii vieţii noastre. De cele mai multe ori, emoţiile apar atât de repede
încât conştiinţa nu participă şi nici măcar nu poate detecta actul declanşator în
timpul producerii. Există, totuşi, posibilitatea de a opera schimbări asupra factorilor
declanşatori sau asupra propriului comportament pentru a evita efectele negative pe
care emoţiile le pot avea asupra modului nostru de a reacţiona. Astfel, pentru a
reduce episoadele în care emoţiile au efecte distructive şi pentru a le întări pe cele
constructive, sunt necesare cunoştinţe referitoare la istoria şi natura fiecărei emoţii.
Acestea sunt declanşate de o serie de factori specifici, unii general valabili pentru
toţi oamenii, alţii individuali. Prin familiarizarea cu aceşti factori şi cu senzaţiile
corporale specifice fiecărei emoţii, acestea pot fi gestionate eficient (Ekman, 2011).
Astfel, integrând în stilul de muncă strategii ce ţin de rezolvarea problemelor
cu caracter emoţional, emoţiile pot deveni un aliat puternic în gestionarea situaţiilor
ce apar în procesul leadershipului. Acestea au posibilitatea de a oferi informaţii ce
scapă raţiunii din diverse motive şi de a aduce un aport semnificativ în calitatea
deciziilor (Salovey şi Caruso, 2012).
Weinberger (2009) a realizat un studiu ce a inclus 151 de persoane ce ocupă
poziţii de management şi a investigat relaţia dintre inteligenţa emoţională, descrisă
de Mayer şi Salovey, şi stilurile de leadership din Teoria leadershipului transformaţional. Rezultatele au arătat corelaţii semnificative între inteligenţa emotională şi
stilul transformaţional, în special în raport cu componenta numită Influenţa
idealizată. În ceea ce priveşte celelalte două stiluri, tranzacţional şi laissez-faire, nu
au fost identificate corelaţii semnificative cu inteligenţa emoţională. Robert şi
colaboratorii (apud Mayer et al., 2004) au realizat un studiu ce a măsurat corelaţii
între coeficientul de inteligenţă generală şi cel de inteligenţă emoţională.
Inteligenţa generală a corelat semnificativ (p < .05) cu următoarele aptitudini: .09
cu Identificarea emoţiilor, .22 cu Utilizarea emoţiilor, .40 cu Înţelegerea emoţiilor,
.16 cu Gestionarea emoţiilor şi .32 cu scorul general. Roco (apud Zlate, 2004) a
realizat o cercetare ce a relevat faptul că managerii cu un nivel crescut de
inteligenţă emoţională obţin performanţe ridicate. Un alt rezultat al acestei cercetări
a fost acela că managerul general a obţinut un scor mai mare comparativ cu şefii de
departamente şi de echipe (Zlate, 2004).
Aceste exemple de studii arată eforturile psihologiei de a descifra natura
inteligenţei emoţionale şi modul în care aceasta poate fi folosită cât mai eficient.
Lucrarea de faţă pleacă de la prezumpţia de la care au plecat mulţi autori, şi anume
că leadershipul este o arie de studiu ce permite integrarea şi exploatarea eficientă a
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inteligenţei emoţionale. Astfel, acest studiu se aliniază eforturilor cercetătorilor şi
teoreticienilor prezentaţi până acum, cu scopul de a ridica nivelul cunoaşterii
ştiinţifice al celor două concepte.
2. METODOLOGIA CERCETĂRII
2.1. OBIECTIVELE CERCETĂRII

Cercetarea de faţă îşi propune investigarea relaţiei dintre coeficientul de
inteligenţă emoţională şi stilul de leadership.
2.2. IPOTEZELE CERCETĂRII

Ipoteza generală: Coeficientul de inteligenţă emoţională corelează cu un
anumit stil de leadership.
Ipoteza cercetării (H1): Presupunem că scorul de inteligenţă emoţională
corelează semnificativ statistic cu scorul least preffered co-worker.
Ipoteze specifice:
Presupunem că un nivel inferior al coeficientului de inteligenţă emoţională
corelează semnificativ din punct de vedere statistic cu stilul Orientat spre sarcină
(H2).
Presupunem că un nivel mediu-superior al coeficientului de inteligenţă
emoţională corelează semnificativ din punct de vedere statistic cu stilul Orientat
spre relaţii (H3).
2.3. MODELUL CERCETĂRII

a. Participanţi
Subiecţii acestei cercetări au fost 60 de studenţi ai Facultăţii de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani, ce deţin experienţă într-o
organizaţie profesională, criteriile vârstei, apartenenţei la facultate şi experienţei în
organizaţii fiind eliminatorii.
b. Instrumente
Instrumentele folosite în cadrul cercetării au fost Testul pentru inteligenţă
emoţională adaptat de M. Roco (2004) după Bar-On şi Goleman, şi Least Preffered
Co-Worker, test construit de Fiedler şi tradus de M. Zlate (2004).
Testul pentru măsurarea inteligenţei emoţionale a fost ales pentru rezultatele
bune obţinute în alte cercetări şi pentru metoda de culegere a datelor (prin scenarii).
Testul este construit din 10 itemi ce au vizat măsurarea coeficientului de inteligenţă
emoţională prin alegerea de către subiect a unei modalităţi de răspuns (din patru) în
cadrul unui scenariu prezentat.
Testul pentru măsurarea stilului de leadership a fost ales pentru că posibilitatea acestuia de măsurare a stilului de leadership nu se bazează pe experienţa
de conducere, ci doar pe experienţa de interacţiuni profesionale. Acesta a fost
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contruit din 18 itemi ce au vizat identificarea stilului de leadership prin scorarea
modului în care subiectul percepe anumite trăsături ale persoanei cu care a avut cea
mai slabă interacţiune profesională. Subiecţii au putut scora aceste trăsături pe o
scală de la 1 la 8. Cu cât scorul la acest test este mai mic, cu atât cresc şansele
subiectului de a aborda un stil Orientat spre sarcină. Cu cât scorul este mai mare,
cu atât cresc şansele subiectului de a aborda un stil Orientat spre relaţii.
c. Modelul corelaţional
Modelul acestui studiu este unul de tip corelaţional. Variabilele ce au fost
investigate au fost (1) inteligenţa emoţională şi (2) stilul de leadership. Fiind un
studiu corelaţional, variabilele nu se află în relaţie de cauzalitate, deci nu putem
vorbi de o variabilă independentă şi de o variabilă dependentă.
d. Proceduri de recoltare a datelor
Datele au fost recoltate prin folosirea testelor prezentate anterior, fiecare
participant completând ambele teste. Înaintea completării, participanţii au primit un
formular de consimţământ informat. Este important de precizat faptul că nu a
existat niciun fel de recompensă acordată participanţilor, participarea la studiu fiind
voluntară, iar testarea s-a realizat fără a exista o limită de timp.
Rezultatele obţinute au fost introduse şi prelucrate în programul SPSS 20.
3. PREZENTAREA REZULTATELOR
3.1. PREZENTAREA ŞI ANALIZA DATELOR

Analiza descriptivă a datelor din Tabelul nr. 2 prezintă media şi abaterea
standard pentru fiecare variabilă.
Tabelul nr. 2
Media şi abaterea standard
Scoruri_lpc
Scor_ie
Valid N (listwise)

N
60
60
60

Minimum
42
45

Maximum
112
160

Mean
71.33
94.50

Std. Deviation
19.082
27.055

Astfel, media scorurilor obţinute de participanţi la testul de inteligenţă
emoţională este de 94.50. Abaterea standard în cazul acestei variabile a fost de
27.05. În ceea ce priveşte scorurile obţinute de participanţi la testul ce identifică
stilul de leadership, media acestora a fost de 61.17. Abaterea standard în cazul
acestei variabile a fost de 19.27.
Referitor la descrierea caracteristicii de simetrie, aceasta s-a realizat cu
ajutorul indicelui skewness (Tabelul nr. 3).

180

Alexe Vlad

7

Tabelul nr. 3
Nivelul simetriei distribuţiei variabilelor în eşantionul cercetării

Scoruri_lpc
Scor_ie
Valid N (listwise)

N
Statistic
60
60
60

Minimum
Statistic
42
45

Maximum
Statistic
112
160

Skewness
Statistic
Std. Error
.111
.309
–.039
.309

Astfel, în cazul variabilei inteligenţă emoţională, avem un indice skewness
de –.039, iar în cazul variabilel stil de leadership, un indice skewness de .111.
Având în vedere că indicii nu depăşesc pragul de –1/+1, putem considera distribuţia
datelor ca fiind normală.
În ceea ce priveşte aplatizarea curbei, nivelul acesteia a fost calculată cu
indicatorul numeric al aplatizării kurtosis (Tabelul nr. 4).
Tabelul nr. 4
Aplatizarea curbei în eşantionul cercetării

Scoruri_lpc
Scor_ie
Valid N (listwise)

N
Statistic
60
60
60

Minimum
Statistic
42
45

Maximum
Statistic
112
160

Kurtosis
Statistic
Std. Error
–.880
.608
–.368
.608

La fel ca în cazul indicelui skewness, pragul între care aplatizarea curbei
poate varia este de –1/+1, în cazul unei distribuţii normale. În cazul inteligenţei
emoţionale, cu un indice kurtosis de –.368, şi a stilului de leadership, cu un indice
kurtosis de –.880, putem considera nivelul aplatizării ca fiind acceptabil pentru
respectarea prezumţiilor de normalitate pe care se bazează testele parametrice.
Mărimea efectului corelaţiilor semnificative obţinute a fost calculată folosind
coeficientul de determinare (r²) (Popa, 2008).
În ceea ce priveşte ipoteza cercetării: Presupunem că scorul de inteligenţă
emoţională corelează semnificativ statistic cu scorul least preffered co-worker
(H1), rezultatele au fost prelucrate cu testul de corelaţie lineară Pearson. Datele din
tabelul nr. 5 prezintă corelaţia dintre variabila inteligenţă emoţională şi variabila
stilul de leadership.
Tabelul nr. 5
Corelaţia dintre inteligenţa emoţională şi stilul de leadership

Scor_ie
Scoruri_lpc

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N

** Corelaţia este semnificativă la pragul de 0.01 (1-tailed).

Scor_ie
1
60
.372**
.002
60

Scoruri_lpc
.372**
.002
60
1
60
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În cazul unei corelaţii de r =.372, cu un p < .01, între cele două variabile
există o corelaţie pozitivă, semnificativă din punct de vedere statistic, iar ipoteza
cercetării (H1) este confirmată. Mărimea efectului calculată a fost de 0.1383. După
grila de interpretare a coeficientului de determinare propusă de Cohen (apud Popa,
2008), efectul obţinut este unul mediu (> 0,1300).
În ceea ce priveşte ipoteza specifică Presupunem că un nivel inferior al
coeficientului EQ corelează semnificativ din punct de vedere statistic cu stilul
Orientat spre sarcină (H2), următoarele precizări trebuiesc făcute:
(1) rezultatele la testul de inteligenţă emoţională au fost considerate ca
relevând un nivel inferior de inteligenţă emoţională în cazul în care erau mai mici
decât 100, conform normării pe populaţia din România (Roco, 2004).
(2) rezultatele LPC au fost considerate ca relevând un stil Orientat spre
sarcină dacă acestea erau mai mici decât 58, conform normării testului făcută de
Fiedler (apud Zlate, 2007).
După ce au fost selectaţi exclusiv subiecţii cu un nivel inferior de inteligenţă
emoţională şi cu un stil Orientat spre sarcină, s-a obţinut un nou eşantion (Tabelul
nr. 6).
Tabelul nr. 6
Datele noului eşantion
N
15
15
15

Scor_ie
Scoruri_lpc
Valid N (listwise)

Minimum
45
42

Maximum
85
54

Mean
70.67
46.87

Std. Deviation
15.221
4.190

Datele eşantionului au fost analizate prin testul de corelaţie liniară Pearson,
pentru identificarea unor posibile corelaţii (Tabelul nr. 7).
Tabelul nr. 7
Corelaţia între un nivel inferior al inteligenţei emoţionale
şi stilul orientat spre sarcină

Scor_ie

Scoruri_lpc

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N

Scor_ie
1
15
.203
.234
15

Scoruri_lpc
.203
.234
15
1
15

Astfel, putem observa o corelaţie pozitivă între nivelul inferior al inteligenţei
emoţionale şi stilul orientat spre sarcină. Cu toate acestea, în condiţiile unui
p > .05, ipoteza (H2) nu este confirmată.
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În continuare, pentru testarea ipotezei: Presupunem că un nivel mediusuperior al coeficientului de inteligenţă emoţională corelează semnificativ din
punct de vedere statistic cu stilul Orientat spre relaţii (H3), se precizează că:
(1) rezultatele testului de inteligenţă emoţională mai mari sau egale cu 100 au
fost considerate că relevând un nivel mediu sau superior de inteligenţă emoţională,
conform normării pe populaţia din România (Roco, 2004).
(2) rezultatele LPC mai mari de 63 au fost considerate ca relevând un stil
Orientat spre relaţii, conform normării testului făcută de Fiedler (apud Zlate,
2007).
După ce au fost selectaţi subiecţii cu un nivel mediu şi superior de inteligenţă
emoţională şi cu un stil Orientat spre relaţii, s-a obţinut un nou eşantion (Tabelul
nr. 8).
Tabelul nr. 8
Datele noului eşantion
Scor_ie
Scoruri_lpc
Valid N (listwise)

N
26
26
26

Minimum
100
66

Maximum
160
100

Mean
117.31
79.96

Std. Deviation
15.442
10.220

Datele eşantionului au fost analizate prin testul de corelaţie liniară Pearson
pentru identificarea unor posibile corelaţii (Tabelul nr. 9).
Astfel, putem observa o corelaţie pozitivă (r=.391) între un nivel mediu şi
superior al inteligenţei emoţionale şi stilul de leadership Orientat spre relaţii. În
condiţiile unui p < .05, corelaţia este semnificativă statistic, ceea ce duce la confirmarea
ipotezei H3 şi la respingerea ipotezei de nul. Mărimea efectului calculată a fost de
0.1528. După grila de interpretare a coeficientului de determinare propusă de
Cohen (apud Popa, 2008), efectul obţinut este unul mediu (> 0,1300).
Tabelul nr. 9
Corelaţia între un nivel mediu şi superior al inteligenţei emoţionale
şi stilul Orientat spre relaţii

Scor_ie

Scoruri_lpc

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N

Scor_ie
1
26
.391*
.024
26

* Corelaţia este semnificativă la pragul de 0.05 (1-tailed).

Scoruri_lpc
.391*
.024
26
1
26
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3.2. INTEPRETAREA PSIHOLOGICĂ A DATELOR

În ceea ce priveşte rezultatul obţinut în urma testării ipotezei cercetării, şi
anume aceea conform căreia există o corelaţie semnificativă din punct de vedere
statistic între coeficientul de inteligenţă emoţională şi scorul LPC, corelaţia obţinută
între cele două scoruri poate fi explicată folosind concepţiile lui Bar-On referitoare
la structurile ce formează coeficientul de inteligenţă emoţională. Unul dintre
factorii acestui coeficient este Dispoziţia generală, care se bazează pe fericire şi
optimism (Bar-On şi Parker, 2011). De asemenea, ne este cunoscut şi faptul că
emoţiile influenţează modul în care realizăm o evaluare (Salovey şi Caruso, 2012).
Aşadar, fiind puşi în situaţia de a evalua colegul cu care au colaborat cel mai slab,
în cadrul testului Least Preffered Co-Worker, evaluarea făcută ar fi putut fi
influenţată de Dispoziţia generală a subiecţilor. Astfel, în cazul unei manifestări
scăzute a acestui factor al inteligenţei emoţionale, subiectul ar avea tendinţa de
evalua negativ. În schimb, în cazul unei manifestări crescute a acestui factor,
subiectul ar putea să aibă tendinţa spre o evaluare pozitivă.
Referitor la rezultatele obţinute la testarea ipotezei ce presupune că există
corelaţii semnificative între un nivel mediu şi superior al inteligenţei emoţionale şi
stilul Orientat spre relaţii, acestea au confirmat o corelaţie pozitivă, semnificativă
din punct de vedere statistic. Această corelaţie pozitivă, semnificativă, poate fi
interpretată prin abordarea lui Bar-On asupra inteligenţei emoţionale, făcând referire la
componenta Aspect interpersonal, bazată pe empatie, relaţii interpersonale şi
responsabilitate socială (Bar-On, apud Roco, 2004). În acelaşi timp, liderul Orientat
spre relaţii este descris ca fiind sensibil în ceea ce priveşte interacţiunea cu
subalternii şi ca având relaţii pozitive cu aceştia (Hellriegel, Slocum şi Woodman,
1992). Astfel, în cazul unui scor mediu sau ridicat al inteligenţei emoţionale,
persoana manifestând empatie, responsabilitate socială şi fiind interesată de relaţii
interpersonale, este uşor de identificat congruenţa acestui tip de comportament cu
cele incluse în stilul Orientat spre relaţii. Cu toate acestea, revenind la mărimea
efectului, rezultatele obţinute permit o analiză a acestei relaţii similară cu cea
prezentată anterior. Astfel, revenind la concepţia lui Goleman (2009), conform
căreia inteligenţa emoţională poate fi dezvoltată, influenţarea acestei caracteristici
psihice poate avea efecte asupra comportamentelor manifestate în procesul leadershipului.
În ceea ce priveşte rezultatele obţinute la testarea ipotezei ce presupune că
există corelaţii semnificative între un nivel inferior al inteligenţei emoţionale şi
stilul Orientat spre sarcină, acestea au confirmat o corelaţie pozitivă, însă fără ca
aceasta să fie semnificativă. Acest lucru poate fi explicat prin două modalităţi.
Prima modalitate prin care se poate explica acest rezultat ar fi prin prisma
volumului eşantionului. Astfel, este posibil ca din pricina numărului scăzut de
subiecţi implicaţi în testarea acestei ipoteze, pragul semnificativităţii statistice să
nu fi fost atins.
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A doua modalitate prin care am putea explica acest rezultat ar fi prin prisma
modului în care cele două variabile se influenţează. Având o mărime a efectului
corelaţiei mai mare între scorurile înalte decât între cele totale, explicaţia ar putea
consta în influenţa unei alte variabile în cazul comportamentelor specifice unui
nivel scăzut de inteligenţă emoţională sau a unui stil Orientat spre sarcină.
4. CONCLUZII ŞI APRECIERI FINALE

Cercetarea prezentă şi-a propus să investigheze legătura dintre inteligenţa
emoţională şi stilul de leadership, având ca participanţi studenţi ai Facultăţii de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, ce au avut experienţe profesionale.
Rezultatele obţinute în urma acestei cercetări au relevat corelaţii semnificative
între cele două concepte. Mărimea efectului obţinut prin aceste corelaţii a fost una
medie, fapt ce deschide posibilitatea unor utilizări practice a rezultatelor. Astfel,
variaţii în stilul de leadership pot fi generate prin producerea unor variaţii în
coeficientul de inteligenţă emoţională.
Contribuţia adusă prin realizarea acestei lucrări constă în demonstrarea unei
corelaţii între inteligenţa emoţională şi stilurile enunţate în Teoria contingentă a
eficienţei liderului. Această teorie combină factori externi ce ţin de relaţii cu
subordonaţii, nivelul de structură al sarcinilor şi puterea poziţiei pentru a determina
stilul potrivit situaţiei date (Tabelul nr. 1). Cu toate acestea, modelul este rigid prin
prisma faptului că, în cazul schimbării factorilor externi, soluţia pentru a obţine din
nou performanţă devine schimbarea liderului. Astfel, prin corelarea stilurilor cu
inteligenţa emoţională, adaptarea la schimbările contextuale se poate face prin
intervenţii asupra inteligenţei emoţionale a liderului. Acest rezultat poate reprezenta un
pas în realizarea unor programe pentru dezvoltarea liderilor adecvaţi contextelor
organizaţionale.
Limitele cercetării sunt centrate pe dificultătile de eşantionare. Numărul
redus de subiecţi (60) şi lipsa experienţei participanţilor în funcţii de conducere
sunt limitele principale ale acestui studiu.
În ceea ce priveşte perspectivele de viitor, acestea se vor adresa studiului unor
eşantioane de cercetare ce vor fi alcătuite exclusiv din persoane ce ocupă funcţii de
conducere. Prin aplicarea testelor pe subiecţi dintr-un astfel de eşantion, importanţa
şi validitatea ştiinţifică a cercetării poate creşte semnificativ.
Primit în redacţie la: 20.03.2016
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REZUMAT

Cercetarea prezentă şi-a propus să investigheze existenţa unor posibile corelaţii între
inteligenţa emoţională şi stilul de leadership, pe studenţii de la Facultatea de Psihologie, ce deţin
experienţe într-o organizaţie profesională. De asemenea, cercetarea a investigat şi corelaţii între
anumite nivele ale inteligenţei emoţionale şi stilul de leadership, definit de Teoria contingentă a
performanţei liderului, analizând caracteristicile ce relevă stilul orientat spre sarcină şi stilul orientat
spre relaţii.
Pentru determinarea stilului de leadership a fost utilizată scala Least Preferred Co-worker,
instrument conceput de Fred Fiedler, iar inteligenţa emoţională a fost măsurată folosind testul adaptat
de M. Roco, după Bar-On şi Goleman.
Cercetarea a identificat corelaţia pozitivă dintre inteligenţa emoţională şi stilul de leadership,
manifestată atât la nivel general cât şi la nivel specific. Datele reflectă relaţia dintre un nivel mediusuperior de inteligenţă emoţională şi stilul de leadership orientat spre relaţii, însă şi o relaţie
nesemnificativă statistic între nivelul inferior al coeficientului de inteligenţă emoţională şi stilul
orientat spre sarcină.

ABORDĂRI TEORETICE ŞI PRACTIC-APLICATIVE

RELIGIA – PERSPECTIVE DE ABORDARE TEORETICĂ,
DEFINIRE ŞI CONCEPTUALIZARE
ALEXANDRU-FILIP POPOVICI∗
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Abstract
The attempts to define religion were built over time due to the theorists efforts to capture its
specific elements, starting with the daily practice of religion. The difficulty of such an approach is
due, on the one hand, to the particular presuppositions of the areas aiming to be analysed, and on the
other hand, to the risk of omitting of some issues that could have been relevant in the defining
process. Therefore, the present study aims to present several traditional approaches to religion
(Durkheim, Eliade, Otto, Yannaras, Evdokimov and Tillich), putting them in relation to different
theological views on the sacred and proposing a possible model of conceptualization.
Cuvinte-cheie: religie, sacru, profan, mysterium tremendum, hierofanie.
Keywords: religion, the sacred, the profane, mysterium tremendum, hierophany.
1. INTRODUCERE

Deoarece domeniul de studiu al religiei este unul vast şi nu mai puţin dificil,
conceptualizarea termenului religie constituie un proces dificil de realizat. Aşa cum
afirmă şi Peet (2005), imposibilitatea definirii religiei duce către o abordare reflexivă în
sensul în care devenim conştienţi de presupoziţiile avute atunci când ne apropiem
de domeniul religiosului. Din cauza acestor dificultăţi, o posibilă abordare constă
în derularea unei analize istorice a discursului despre religie în speranţa discernerii
unor tipare comune sau concluzii care să arunce o lumină asupra acestui domeniu
vast (Peet, 2005, p. 106). O abordare secundară ar consta în renunţarea la orice
demers de conceptualizare şi concentrarea asupra unei descrieri a fenomenului
religios, aşa cum este cazul abordărilor fenomenologice (Peet, 2005). O a treia
strategie se concentrează asupra operaţionalizării religiei, având scopul obţinerii
unor date obiective, dar care ar omite factorul istoric de constituire a religiei,
supunându-se prejudecăţilor celui care investighează (Peet, 2005). Mai mult, o altă
posibilitate o constituie observarea modului în care fenomenul religios a evoluat şi
∗
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a modului în care a fost explicat, având ca puncte de reper evoluţia cuprinsă în
cadrul perioadelor istorice (ex.: perioada clasică, post-clasică, contemporană) şi
urmărind dezvoltarea conceptului „religie” prin prisma aceasta (Borowik, 2011).
Avantajul acestei metode stă în faptul că oferă o privire din exterior cercetătorului
care poate observa în ansamblu modul în care un concept a evoluat din punct de
vedere istoric în raport cu fenomenele constatate în prezent.
Dificultatea unei definiţii este cu atât mai mare, cu cât religia uzează în
conţinutul ei de o serie de texte sacre, credinţe sau practici religioase care oferă o
reprezentare reflectată într-o imagine mentală, care la rândul ei transmite o serie de
informaţii cu privire la religia per se (Schilderman, 2014). Legătura astfel creată îşi
găseşte locul în structura cognitivă a individului prin intermediul reprezentărilor
religioase care reunesc elementele dintre subiect şi obiect, constituindu-se drept
manifestare a stării acestei relaţii (Roco, 1994). Prin urmare, încercarea de a
propune o definiţie care să dea seama de toate elementele cuprinse în ansamblul
religiosului trebuie să îşi asume riscul omiterii anumitor elemente şi aspecte care
din perspectiva unora ar fi putut constitui concepte importante necesare în demersul
operaţionalizării conceptului de religie.
Mergând în această direcţie a diverselor metode şi tipologii, o altă strategie
îşi propune concentrarea asupra unei definiţii de fond a cărei premisă este că esenţa
religiei se subordonează conceptului de sacralitate (Dobbelaere, 2011). Sociologii
folosesc acest tip de abordare atunci când vorbesc despre Religionswissenchaft ca
perspectivă asupra fenomenelor religioase (Dobbelaere, 2011, p. 193). În acest
sens, sacrul se opune profanului, iar ceea ce îi este specific primului se referă la
termeni precum „pus deoparte şi interzis”, „mister şi putere”, „opus haosului”
(Dobbelaere, 2011, p. 193 apud Berger 1967, p. 26–28). În contextul culturii
occidentale, termenul „sacru” este utilizat atunci când se vorbeşte de reacţiile
indivizilor manifestate prin atitudini de „respect” sau „veneraţie” (Dobbelaere,
2011, p. 194). Cu toate acestea, trebuie menţionat că termenul de sacru nu se referă
întotdeauna la aspecte specifice fenomenului religios, dobândind astfel un sens mai
larg (Dobbelaere, 2011, p. 194).
2. PERSPECTIVE PSIHO-SOCIOLOGICE DE ABORDARE A RELIGIEI
2.1. ÉMILE DURKHEIM

Reprezentant al paradigmei sociologice în abordarea fenomenului religios,
Durkheim a preferat o abordare istorică ca metodă de analiză explicativă, argumentând că „nu am putea înţelege religiile cele mai recente decât urmărind modul
cum s-au alcătuit ele progresiv în istorie” (Durkheim, 1995, p. 17).
Fenomenul e pus pe seama faptelor sociale premergătoare individului, care au
capacitatea de a se organiza într-un sistem coerent de constrângeri şi care acţionează
asupra acestuia (Mihăilescu, 2009). Recurgând la o astfel de încadrare, Durkheim
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(1995) oferă o definiţie a ceea ce reprezintă toate credinţele religioase – în baza
caracteristicilor comune după care funcţionează, şi anume, „presupunând o clasificare a
lucrurilor, reale sau ideale, pe care şi le reprezintă oamenii, în două clase opuse,
denumite în general prin doi termeni distincţi, traducând destul de bine cuvintele
profan şi sacru” (p. 45). Astfel, începutul religiei constă în maniera de funcţionare
a acestei opoziţii în cadrul căreia „credinţele, miturile, dogmele, legendele sunt fie
reprezentări, fie sisteme de reprezentări exprimând natura lucrurilor sacre, însuşirile şi
puterile care le sunt atribuite, evoluţia lor, raporturile dintre ele sau dintre ele şi
lucrurile profane” (Durkheim, 1995, p. 45). Contextul acesta nu deosebeşte religia
de magie, fapt ce determină integrarea de către Durkheim a unui element definitoriu, şi
anume Biserica, definită ca o societate ai cărei membri sunt uniţi prin reprezentarea
similară a lumii sacrului şi a raporturilor ei cu lumea profană, precum şi prin faptul
că această reprezentare comună este tradusă printr-o practică identică (Durkheim,
1995, p. 51). Integrând cele de mai sus, Durkheim stabileşte în cele din urmă o
definiţie a religiei, considerând-o un „sistem unitar de credinţe şi practici relative la
lucruri sacre, adică separate, interzise, credinţe şi practici care unesc în aceeaşi
comunitate morală, numită Biserică, pe toţi cei care aderă la ea” (Durkheim, 1995,
p. 54).
Cu toate acestea, rămâne necesară explicaţia distincţiei operate între categoria
sacrului şi cea a profanului. În realizarea ei, Durkheim (1995) a recurs la ceea ce el
numeşte natura dublă a individului, idee conform căreia în acelaşi individ se
regăşeşte atât fiinţa individuală, organică, cât şi societatea, cea din urmă reprezentând
ordinea morală şi intelectuală. Societatea are capacitatea de a exercita asupra
membrilor săi simţământul divinului, viaţa socială a comunităţii având nevoie de
simboluri care să ofere sens comunităţii şi în cadrul cărora să se fixeze sentimentele
colective (Deliege, 2006, p. 73). Cu alte cuvinte, societatea în sine are puterea de a
crea simţământul experienţei lui Dumnezeu (Strenski, 2015). Astfel, ideea religioasă ia
naştere din caracteristicile colectivităţii, iar sacrul provine din „societatea care
trăieşte în om”, spre deosebire de profan, care este legat de „omul care trăieşte în
societate” (Mihăilescu, 2009, p. 178).
2.2. MIRCEA ELIADE

În abordarea hermeneutică specifică lui Mircea Eliade, tema centrală a
studiului său privind sacrul se concentrează asupra înfăţişării lui homo religiosus în
sensul înţelegerii experienţei de viaţă religioase a acestuia, spre deosebire de omul
lipsit de sentimentul religios, care îşi doreşte să trăiască într-o lume desacralizată
(Eliade, 2013). Două dintre temele cele mai comune în opera sa se referă la spaţiul
sacru şi spaţiul profan, diferenţiere valabilă pentru toţi oamenii. Ceea ce face homo
religiosus constă în a separa această lume în două domenii distincte, rezervându-şi
pentru sine ceea ce este considerat sacru (Strenski, 2015). Pentru Eliade, spaţiul
sacru devine un centru al universului, iar timpul sacru o repetiţie a elementelor
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desfăşurate la originea lumii (Botez, 2011). Referitor la dimensiunea temporalităţii,
specifică timpului sacru îi este reversibilitatea, omul religios având şansa retrăirii
lui şi a condiţiilor ab initio prin intemediul sărbătorii, care depăşeşte temporalitatea
profanului şi îl plasează pe individ în sfera sacrului (Stoleriu, 2013).
Urmând structura celor două entităţi, sacrul în sine se manifestă ca total opus
faţă de profan. În cadrul demersului său, Eliade recunoaşte în conceptul de
hierofanie principala modalitate de cunoaştere a sacrului (Stoleriu, 2013). Conform
definiţiei atribuite acestui concept, hierofania reprezintă manifestarea a ceva care
este „altfel”, neaparţinător lumii noastre sau lumii actuale, prin intermediul
lucrurilor care fac parte şi aparţin lumii profane (Eliade, 2013, p. 13). Prin urmare,
orice hierofanie este însoţită de un paradox, întrucât în acelaşi timp obiectul
exprimând sacrul devine altceva, dar nu încetează să fie el însuşi, fiind încadrat în
mediul său cosmic din care provine (Eliade, 2013). Astfel, tot ceea ce exprimă sacrul
devine altceva – ganz andere – fără a se pierde identitatea obiectului care semnifică
sacrul (Botez, 2011). Drept urmare, sacrul necesită instalarea unui raport de mediere,
întrucât se revelează în obiectele naturale sau artificiale care înconjoară fiinţa
umană, manifestându-se în baza unei premise antropologice care funcţionează
pentru om în conformitate cu o serie de categorii stabile şi arhetipuri (Botez, 2011,
p. 21). În aceeaşi măsură, este important să menţionăm ceea ce nota Eliade în
prefaţa unuia dintre tratatele sale, şi anume că „orice manifestare a spiritului este
importantă; orice rit, orice mit, orice credinţă sau figură divină reflectă experienţa
sacrului şi prin urmare implică noţiunile fiinţă, semnificaţie şi adevăr” (Botez,
2011, p. 276, apud Eliade, 1949).
Evaluând aportul modernităţii asupra dinamicii sacru-profan, pentru Eliade
homo religiosus îşi păstrează credinţa în existenţa unei realităţi absolute şi „crede
că originea vieţii este sacră, iar existenţa umană îşi actualizează toate potenţele în
măsura în care este religioasă, adică în măsura în care participă la realitate” (Eliade,
2013, p. 153). Spre deosebire de homo religiosus, în dreptul omului areligios se
constată respingerea transcendenţei, asumarea unei stări de îndoială cu privire la
sensul existenţei şi acceptarea relativităţii. Asumarea acestei condiţii este susţinută
şi de funcţionarea societăţii occidentale moderne, în cadrul căreia omul areligios nu
se recunoaşte decât ca agent al Istoriei, respingând transcendenţa, realizarea de sine
fiind pusă pe seama capacităţii de desacralizare a lumii, iar obţinerea libertăţii –
după cum mărturiseşte Eliade – urmează uciderii ultimului zeu (Eliade, 2013,
p. 153).
Despre omul areligios, Eliade consideră că îşi datorează descinderea din
homo religiosus, iar constituirea sa este realizată în baza unor stări asumate de către
strămoşi, fiind rezultatul procesului de desacralizare a existenţei umane. În directă
legătură cu acestea, Mircea Eliade aşază în dreptul omului areligios inconştientul, a
cărui forţă sprijină profanul şi în cadrul căruia există potenţialul sacrului, dar care
zace căzut în străfundul fiinţei, religiozitatea fiind o entitate uitată (Eliade, 2013).
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Perspectiva fenomenologică astfel propusă încearcă să privească asupra
religiei şi a sacrului ca fenomene sui-generis, luând ca principiu explicativ al
fenomenului actul religios în sine. De cealaltă parte, aşa cum menţionează Studstill
(2000), lucrul acesta a fost considerat adesea problematic, deoarece majoritatea
cercetătorilor aparţin unor domenii de studii care încearcă să ofere explicaţii unor
fenomene religioase pornind de la localizarea sensului la un nivel non-religios
specific unor discipline precum istorie, politică, psihologie, economie sau studii
culturale. Din această perspectivă, reducerea fenomenelor religioase la factori nonreligioşi dezbracă de sens conţinutul lor religios (Studstill, 2000). Pentru Eliade,
realizarea unui astfel de demers reducţionist neagă posibilitatea descoperirii
sensului fenomenului religios, deoarece eşuează în contextualizarea lui în cadrul
dimensiunii religioase în care se manifestă (Studstill, 2000).
2.3. RUDOLF OTTO

Otto (2015) situează sacrul într-o categorie de interpretare specifică doar
domeniului religios. Sacrul este caracterizat drept un element cu totul aparte, nespecific
dimensiunii raţionale şi care nu poate fi înţeles printr-o abordare conceptuală (Otto,
2015). El nu este sinonim cu absolutul sau binele moral – le include şi pe acestea –,
dar pentru a putea opera conform abordării sale, Otto propune termenul numinos.
Numinosul nu este o categorie ce se substituie raţionalului, prin urmare el derivă
din acel mysterium tremendum, fiind indicat de „reacţiile sentimentale specifice pe
care le stârneşte în suflet” (Otto, 2015, p. 18).
Cu alte cuvinte, numinosul derivă din „sentimentul stării de creatură” (Otto,
2015, p. 15) resimţit asemenea unei stări de teamă în faţa unei puteri superioare.
Noţiunea de numinos, fiind anexată celei de mysterium tremendum, implică o serie
de elemente:
– tremendum – înţeles ca mânie a Divinităţii, incalculabilă şi arbitrară, care
creează contextul unei „inaccesibilităţi absolute” (Otto, 2015, p. 25);
– maiestas – element înţeles ca putere absolută şi care se înfăţişează în
individ ca sentiment al pierderii de sine prin comparaţia cu fiinţa supremă;
– energia – element care se referă la capacitatea de a activa în om stăruinţa,
fie în asceză, fie în lupta împotriva cărnii şi a ceea ce este lumesc, fie în cadrul
actelor de eroism.
Otto consideră sacrul o cateogorie a priori, însă într-un sens diferit de
înţelegerea kantiană a acesteia. Otto este de acord cu faptul că noţiunea categorială
a sacrului se poate forma în baza unei analogii cu obiectul estetic, mai ales datorită
faptului că nu se regăseşte sub schematizarea categoriilor raţiunii pure şi nici a legii
morale (Ryba, 1994, p. 27).
În continuare, se pot distinge trei caracteristici ale sacrului, care pot influenţa
credinciosul (Ryba, 1994, p. 27). În primul rând, sacrul ca manifestare trebuie să îşi
găsească o formă de mediere în planul conştient al subiectului. Acesta nu va fi
redus la o simplă experienţă estetică, deoarece judecata care decurge din întâlnirea
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cu numinosul are un punct de referinţă doar la nivelul celui care îl experimentează,
dar totodată nu trebuie confundat cu subiectul, ci el – sacrul – este ceva cu totul
diferit (Ryba, 1994).
În al doilea rând, sacrul transcende categoriile gândirii raţionale, depăşind
încadrarea în cadrul unor schematizări conceptuale. Cu toate acestea, Otto nu neagă
posibilitatea conţinerii sacrului în baza conceptelor raţiunii, dar menţionează faptul
că schematizările nu au o legătură cu Sacrul sui-generis (Ryba, 1994). În al treilea
rând, Otto vorbeşte despre un sentiment sau o simţire ca şi asigurare a relaţiei
dintre Sacru şi subiectul care îl experimentează. Pentru a descrie această emoţie,
Otto foloseşte cuvântul german Ahndung prin care încearcă să redea un anume
„presentiment” al sacrului (Ryba, 1994, p. 28). Mai precis, Otto leagă presentimentul
de divinaţie, pe care o consideră „eventuala facultate de a cunoaşte şi de a
recunoaşte cu adevărat sacrul în manifestarea sa concretă” (Otto, 2015, p. 152). În
acest sens, sentimentul sau simţirea ce se stabileşte între subiect şi obiect este de
natură cauzală, extra-cognitivă şi reprezintă o formă de cunoaştere (Ryba, 1994,
p. 28). În acest sens, Otto propune sentimentul sacrului ca o formă de cunoaştere
supraraţională, existentă între raţiunea pură şi cea practică a lui Kant (Ryba, 1994,
p. 28). În ceea ce priveşte trăirea experienţei sacrului, Otto o atribuie unei facultăţi
speciale care este activată în cadrul unor circumstanţe exterioare subiectului şi care
determină în subiect o trăire profundă care o face să fie autentică celui care o
resimte (Ryba, 1994).
3. CONSIDERENTE TEOLOGICE ÎN STRUCTURAREA UNEI DEFINIŢII
DESPRE RELIGIE: CHRISTOS YANNARAS, PAUL EVDOKIMOV ŞI PAUL TILLICH

În mod natural, orice studiu concentrat asupra sferei religiosului trebuie să
cuprindă o analiză a modului în care teologia operaţionalizează conceptele ce deservesc
sfera sacrului şi a religiosului. Demersul în cauză devine relevant în contextul
analizei discursului teologic, care structurează, în primă instanţă, conceptele sacre
vehiculate de către laic. În angajarea discursului teologic, ştiinţa teologică per se
porneşte de la conceptul de revelaţie, încadrând conceptual şi istoric numinosul
într-un sistem sau dogmă, elemente care reglementează atât teoria, cât şi practica.
Dat fiind caracterul revelatoriu, cel puţin în cadrul teologiilor conservatoare,
punctul de pornire al acestora este Divinitatea, înţeleasă de către om într-o manieră
independentă de experienţa sa. Astfel, discursul teologic se structurează în jurul a
două metode de analiză care deservesc pretenţiile teologiei ca ştiinţă, anume apofatic şi
catafatic.
Metoda catafatică urmează o cale descendentă, pozitivă şi simbolică, aplicându-se atributelor revelate ale lui Dumnezeu şi lucrărilor Sale, traduse în limbajul
conceptual cu specificaţia că realitatea despre care se vorbeşte este ireductibilă prin
logică, iar un Dumnezeu supus acestei logici nu este decât un idol fabricat de minte
(Evdokimov, 2013). În acest sens, discursul teologiei catafatice conduce la o
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cunoaştere imperfectă a Divinităţii, întrucât ceea ce se poate afirma despre
Dumnezeu nu dezvăluie natura Sa, ci doar anumite particularităţi despre acesta
(Negruţ, 1996).
De cealaltă parte, teologia apofatică sau calea negativă constă în acţiunea
întreprinsă de către mintea umană de a-L cunoaşte pe Dumnezeu, în cadrul căreia
se elimină progresiv atributele pozitive ale obiectului studiat, pentru a se realiza
aşa-numita „înţelegere prin suprema ignoranţă” a Aceluia care nu poate constitui
un obiect al cunoaşterii (Negruţ, 1996 apud Lossky, I978, p. 13). Apofatismul are
ca mijloc de realizare schimbarea prin contemplare, urmând calea experienţei
mistice – cea a îndumnezeirii progresive (Evdokimov, 2013). Astfel, conceptele
utilizate atunci când se vorbeşte despre Dumnezeu sunt desfiinţate atunci când
atenţia este îndreptată asupra realităţii care, în acest context, este Dumnezeu
(Romanides, 2011).
Pe baza unor considerente asemănătoare, Christos Yannaras (2000) oferă un
răspuns privind nevoile care au stat la baza construirii unui discurs despre
Dumnezeu. Pornind de aici, stabileşte trei puncte de analiză, în jurul cărora îşi
construieşte argumentarea:
– Nevoia de religios. Se referă la nevoia intrinsecă a omului – „în natura lui” –
de a relaţiona cu o forţă superioară, plecând de la frica primordială faţă de
fenomenele naturale, care îi pun în pericol viaţa. Dorinţa de câştig a sentimentului
siguranţei proiectează asupra acestor fenomene un anume grad de raţiune, ceea ce
face posibilă înţelegerea, comunicarea şi acceptarea oricăror sacrificii sau daruri.
Astfel, este stipulată o legătură prin intermediul unor norme şi tipare religioase al
căror rol este de a-l pune pe individ la adăpost de orice rău sau pedeapsă, atâta timp
cât respectă morala stabilită între cele două părţi (Yannaras, 2000, p. 6). Încadrând
tiparele acţionale într-o astfel de legătură logică, la nivelul experienţei se creează
contextul unei dinamici între individ şi factorii supranaturali (Yannaras, 2011).
– Căutarea adevărului. Derivă din filosofia greacă şi este legată de
observarea lumii şi a cauzalităţii acesteia, originea ei fiind rezultatul logic al unei
cauze concrete originate într-un principiu prim, numit Dumnezeu. Cauzei prime nu
îi poate fi atribuită existenţa vreunui alt principiu generator independent de sine
însuşi, ci există per se. De aici se deduce amploarea magnitudinii absolute,
circumscrise calităţilor infinite ale Divinităţii, precum independenţa faţă de timp,
atotputernicia sau infinitatea (Yannaras, 2000, p. 7).
– Nevoia unei relaţii personale. Doar o singură tradiţie păstrează această
nevoie specifică de relaţionare în baza căreia se stabileşte caracterul unei religii, şi
anume istoria poporului evreu. Sensul ei porneşte de la chemarea făcută de
Dumnezeu lui Avraam şi de răspunsul pe care acesta îl oferă în contextul unui
model de relaţionare tipic uman. Cunoaşterea lui Dumnezeu, determinată de nivelul
de realizare al relaţionării, nu se bazează pe asumpţii sau dovezi logice, ci pe
credinţă şi încredere, proces ce ia naştere între cei doi – Avraam şi Dumnezeu.
Dumnezeu şi-a demonstrat caracterul divin în baza credinţei lui Avraam. Urmaşii
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acestuia au avut parte de aceeaşi cunoaştere a Divinităţii – prin experienţa relaţiei.
Astfel că, pentru urmaşii şi întregul popor evreu, Dumnezeu nu este un concept
abstract sau o putere impersonală, ci Dumnezeul strămoşilor, Dumnezeul lui
„Avraam, Isaac şi Iacov”. Prin urmare, cunoaşterea lui Dumnezeu este bazată pe
credinţa în mărturia strămoşilor (Yannaras, 2000, p. 8).
Integrând cele de mai sus, Yannaras defineşte religia astfel:
„(...) o nevoie naturală (înnăscută, instinctuală) a omului: de a presupune
factori generatori ai existenţei şi ai existenţelor, dar şi ai răului, ce se împletesc cu
faptul existenţial de a deduce din această ipoteză logică modalităţi şi practici de
„manipulare” a factorilor supranaturali, astfel încât să îşi clădească speranţele
propriei salvări din faţa răului, ale propriei fericiri fără de sfârşit” (Yannaras, 2011,
p. 15–16).

Observăm din cele de mai sus caracterul strict individual al procesului
religios, care angajează tendinţa instinctuală de autoconservare în faţa nesiguranţei
şi a temerilor existenţiale (Yannaras, 2011). Existenţa unei tendinţe justificative de
regăsire a confortului psihic în faţa primejdiilor se constituie în cadrul unui proces
individualist, ce ţine strict de conceptul de mântuire în faţa dimensiunilor metafizice
a priori. Cu toate acestea, referitor la fenomenul religios, Yannaras (1997) atrage
atenţia asupra faptului că cel mai dificil lucru constă în distingerea între ceea ce se
constituie drept realitate şi psihologic, în sensul în care civilizaţia a înlocuit
ontologia cu psihologia. Totuşi, trebuie menţionat că autorul nu face referire la
psihologia ca ştiinţă, ci la iluzia psihologică datorată abordării raţionaliste a
realităţii şi nevoii de integrare a moralităţii auto-impuse. În acest sens, Yannaras
(1997) consideră esenţială existenţa unui proces de distingere între ceea ce este real
şi ceea ce este psihologic. Urmarea logică a contribuit la fenomenul „morţii lui
Dumnezeu”, datorat conceptualizării experienţelor religioase care au condus la
transformarea Divinităţii într-un „obiect abstract şi transcendent al căutărilor şi un
principiu impersonal de autoritate morală” (Yannaras, 2008).
În accepţiunea teologului ortodox Paul Evdokimov, credinţa apare ca un pas
dincolo de raţiune, dar comandată de raţiunea însăşi, atunci când aceasta îşi atinge
propriile limite (Evdokimov, 1966, p. 36). Este un anume tip de transcendenţă,
dincolo de evidenţe şi dincolo de realităţile revelate. Insuficienţa dovezilor cu
privire la existenţa lui Dumnezeu, în perspectiva lui Evdokimov, rezidă într-un
singur fapt, şi anume că Dumnezeu este singurul criteriu al adevărului despre Sine
şi singurul argument al fiinţei Sale. Cu alte cuvinte, în natura fiecărui gând despre
Dumnezeu, este vorba de Dumnezeu care se gândeşte pe Sine în interiorul minţii
umane. Prin urmare, gradul de verificabilitate al existenţei divinului nu rezidă într-o
argumentaţie de tip logic sau raţională prin faptul că Acesta nu poate fi redus
logicii demonstraţiilor sau cauzalităţii. Mai departe, Evdokimov consideră că, dacă
Dumnezeu este argumentul propriei sale existenţe, lucrul acesta afirmă despre
credinţă că ea nu este o pură invenţie, ci legitatea ei se manifestă în condiţiile de
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dar (sau har) pentru care omul trebuie să poarte mărturie. Prin urmare, actul
epistemic presupune recunoaşterea în actul adorării, acţiune ce implică totalitatea
fiinţei umane şi a sufletului său.
Paul Tillich oferă un nivel de extindere nuanţat asupra religiei, încercând să
cuprindă, în cadrul abordării sale, atât creştinismul, cât şi legătura pe care o are cu
celelalte religii. Tillich aşază credinţa pe un fundament ontologic şi existenţial, iar
prin analiza pe care o face credinţei încearcă să întrepătrundă viaţa spirituală cu
viaţa aşa cum se desfăşoară ea zi de zi, concentrându-se chiar şi asupra aspectelor
mai puţin pozitive ale credinţei şi care ţin de formele patologice ale acesteia
(Stenger, 2009, p. 91).
Pentru Paul Tillich, actul de primă importanţă în acest context îl constituie
credinţa. În sensul acesta, el porneşte de la definirea ei ca „stare de a fi preocupat la
modul ultim”, dinamicile credinţei fiind stabilite în baza preocupării ultime a
omului (Tillich, 2007). Mai mult, Tillich consideră credinţa drept un act care
implică întreaga personalitate umană, incluzând toate elementele acesteia. Cu
privire la actul credinţei, remarcă următoarele:
Credinţa este cel mai centrat act al minţii umane. Nu este o mişcare a unei părţi
speciale a fiinţei totale a omului. Acestea sunt toate unite în actul credinţei. Însă
credinţa nu este suma totală a impacturilor lor. Ea transcende fiecare impact special
ca şi totalitatea acestora şi are în sine un impact decisiv asupra fiecăruia. Din moment
ce credinţa este un act al personalităţii ca întreg, ea participă la dinamicile vieţii
personale (Tillich, 2007, p. 23).
Credinţa nu este un act al uneia dintre funcţiile sale raţionale, după cum nu este
nici un act al inconştientului, ci este un act în care atât elementele raţionale, cât şi cele
non-raţionale ale fiinţei sale sunt depăşite (Tillich, 2007, p. 26).

Toate acestea trebuie înţelese în contextul în care teologul, spre deosebire de
filosof, trebuie să fie interesat de ceea ce ţine de aspectul uman al fiinţei şi de
problemele care fac parte din viaţa de zi cu zi, iar din perspectiva lui Tillich lucrul
acesta s-ar traduce prin procesul de căutare a unei noi fiinţe (Brown, 2000, p. 197–
198). Chiar şi atunci când Tillich vorbeşte despre Dumnezeu, el Îi atribuie o
dimensiune ce ţine de ontologie, numindu-L „fiinţa însăşi”, „puterea fiinţei” sau
„temei al fiinţei” (Brown, 2000, p. 198). Dumnezeu, în opinia lui Tillich, se află
dincolo de orice s-ar putea numi concret, El fiind fiinţa însăşi. Chiar şi aşa,
considerarea lui Dumnezeu drept fiinţă supremă Îl reduce la nivelul unei creaturi,
întrucât El nu poate fi limitat nici de existenţă şi nici de gândirea conceptuală,
deoarece acestea sunt limitate în timp şi spaţiu. Prin urmare, orice fiinţă finită
participă la „fiinţa însăşi”, altfel ar fi lipsită de puterea de a exista, fiind înghiţită de
nefiinţă (Brown, 2000, p. 199).
4. CONCLUZII

Omul ca fiinţă are potenţialul de participare în cadrul actului religios ca
semnificant al transcendenţei, având o motivaţie care, pe de o parte, se regăseşte în
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interiorul fiinţei, datorită unor solicitări cu caracter explicativ referitoare la lume şi
viaţă. De cealaltă parte, motivaţia extrinsecă ar putea fi pusă în seama unor factori
de natură socială, care se referă la participarea în comunul vieţii religioase.
Considerentul acesta ia în calcul perspectiva faptelor sociale postulată de către
Durkheim, care se circumscriu unui sistem de constrângere şi a cărui istorie este
transmisă mai departe şi asumată, într-o măsură sau alta, de fiecare generaţie în
parte sau, aşa cum ar numi-o Yannaras, credinţa în mărturia strămoşilor.
Într-un astfel de context, se naşte distincţia dintre sacru şi profan, dintre homo
religiosus şi homo areligiosus; totodată apare necesitatea hierofaniei ca modalitate
de manifestare a sacrului în profan. Din punct de vedere psihologic, orice act de
manifestare, aşa cum menţiona Otto, este un mysterium tremendum conţinut de
către fiinţă şi manifestat ca şi condiţionat în cadrul acesteia.
Privind asupra complexităţii religiei ca fenomen social şi psihologic, ea nu
poate opera în baza unei definiţii conceptuale, din cauza faptului că este supusă
unor restructurări permanente. În acest sens, religia reflectă o condiţie istorică, ca
substrat în baza căruia funcţionează prin intermediul subiectului care slujeşte drept
mărturie şi legitate sacrului. Prin urmare, fenomenul religios poate fi studiat şi
interpretat prin raportare la subiectul care îl încorporează.
Prin urmare, modelul de conceptualizare poate fi realizat prin prisma factorilor
care luaţi în ansamblu construiesc conceptul de religie. În acest sens, este important
să se ţină cont de ceea ce intermediază legătura individului cu Divinitatea şi
totodată cum este reglementată aceasta de către societate şi instituţiile ei. Din
abordările prezentate mai sus se poate observa existenţa unor factori ce ţin de
dimensiunea socială şi psihologică a vieţii individului în cadrul cărora sunt
cuprinse aspectele vieţii religioase (trăire religioasă, practică, experienţă). Toate
acestea sunt intermediate de către o autoritate, care în cele mai multe cazuri este
reprezentată de către Biserică. Aceasta din urmă are la bază un model sau o
teologie în baza căreia funcţionează acţionând asupra reprezentărilor indivizilor,
construind în acest sens semnificaţia religiei.
Primit în redacţie la: 8.04.2016
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REZUMAT

Încercările de definire a religiei s-au constituit de-a lungul timpului într-un efort din partea
teoreticienilor de a surprinde elementele specifice acesteia, pornind de la modul în care religia este
ancorată în realitatea de zi cu zi. Dificultatea realizării unui astfel de demers se datorează, pe de o
parte, presupoziţiilor specifice domeniilor care îşi propun analiza, iar pe de altă parte, riscului omiterii
unor aspecte care ar fi putut constitui repere importante în demersul definirii ei. Prin urmare, studiul
de faţă îşi propune să aducă în prim plan o serie de perspective tradiţionale de abordare a religiei
(Durkheim, Eliade, Otto, Yannaras, Evdokimov şi Tillich), solicitând din partea acestora o anexare la
diferitele variante teologice de abordare a religiosului şi propunând astfel un posibil model de
conceptualizare.
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ANA-MARIA MARHAN, MIHAI IOAN MICLE, DOINA ŞTEFANA SĂUCAN
(coord.), Perspective asupra interfeţei muncă–familie. Între conflict şi
echilibru, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, 269 p.
Munca şi familia contribuie la înţelegerea comportamentului uman. În ultimii
ani, cercetătorii din diferite subdomenii ale psihologiei au încercat o înţelegere
aprofundată a constructului conflict muncă–familie.
Prin această lucrare, autorii dezvoltă pe parcursul a patru părţi (Abordări
teoretice şi conceptuale, Familia şi internaţionalizarea pieţei muncii, Efecte negative
asupra interacţiunii viaţă profesională–viaţă familială, Rolul de gen şi interfaţa
muncă–familie) problematica ridicată de conflictul muncă–familie.
Prima parte conţine şase capitole:
1. Intervenţie şi prevenire a conflictului în interfaţa viaţă profesională–viaţă
familială (Doina Ştefana Săucan, Mihai Ioan Micle, Ana-Maria Marhan);
2. Modele de raportare la viaţa personală şi la viaţa profesională. O abordare
socio-psiho-antropologică (Bianca Bogdana Peltea);
3. Influenţa deciziilor inconştiente asupra vieţii de familie şi a celei profesionale
(Aurelia Vasile, Bianca Bogdana Peltea);
4. Influenţa profesionalizării asupra dimensiunilor economiei familiale (Corina
Bistriceanu Pantelimon);
5. Între vină şi fericire – contribuţii ale psihologiei pozitive pentru reconcilierea
muncă–familie (Ana-Maria Cazan, Camelia Truţă);
6. Tendinţe în reconcilierea vieţii familiale şi a vieţii profesionale în context
românesc şi european (Mihai Ioan Micle, Doina Ştefana Săucan, Ana-Maria Marhan.
Se evidenţiază faptul că avem nevoie de noi cercetări care să ne ofere
instrumente de cunoaştere a cauzelor şi consecinţelor constructului conflict muncă–
familie, care persistă în timp şi în orice cultură.
Prin modul în care a fost structurată, lucrarea are coerenţă, conceptele sunt
argumentate într-un limbaj accesibil.
Primul capitol din Abordări teoretice şi conceptuale ne arată modalitatea în
care rolurile specifice în muncă şi viaţa de familie sunt combinate, astfel încât ele
să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii de familie şi a vieţii profesionale.
Reconcilierea vieţii profesionale cu cea familială este prezentată ca o problemă de
egalitate de gen, fiind în acelaşi timp recunoscută ca o problemă socială. Acest
conflict este un fenomen semnificativ, cu implicaţii sociale şi psihologice.
Rev. Psih., vol. 62, nr. 2, p. 199–204, Bucureşti, aprilie – iunie 2016
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În capitolul al 2-lea, autoarea Bianca Bogdana Peltea aplică un model privind
modul de raportare la feminitate şi masculinitate, cele patru etape care se succed în
acest mod de raportare la viaţa personală şi la viaţa profesională.
Urmează capitolul al 3-lea în care este subliniat, de autoarele Aurelia Vasile
şi Bianca Bogdana Peltea, impactul pe care îl are scenariul de viaţă asupra vieţii de
familie şi a vieţii profesionale. Concluzia la care ajung autoarele este că orice
scenariu poate fi schimbat prin redecizie personală.
Cercetările în acest domeniu al reconcilierii muncă–familie (capitolul 5)
încearcă să identifice factorii care se află la baza stării de fericire, cum ne sunt
influenţate alegerile pe care le luăm pe plan personal şi profesional şi ce metode
pot asigura echilibrul viaţă profesională–viaţă de familie.
Reconcilierea vieţii familiale şi a vieţii profesionale este prezentată ca un
număr de reforme în domeniul muncii, care prevăd program flexibil de muncă,
posturi cu program redus şi tipuri informale de muncă (capitolul 6). Este un subiect
analizat în legătură cu angajaţii femei şi bărbaţi şi felul în care armonizarea vieţii
de familie cu cariera afectează toţi angajaţii în diverse moduri şi în diverse stadii.
Autoarele Andreea Soltan şi Luminiţa Mihaela Iacob ne prezintă o investigaţie
care vizează identificarea măsurii şi naturii unui preţ psihologic mai puţin vizat de
către cei care, în spaţiul românesc, au analizat efectele emigraţiei: imaginea de sine
a copiilor preşcolari şi şcolari mici, cu părinţi absenţi care muncesc în străinătate.
Acest fenomen s-ar încadra la efectele negative asupra echilibrului viaţă de
familie–viaţă profesională.
Pe aceeaşi linie a efectelor negative, autoarea Loredana Ruxandra Gherasim
ne prezintă emigraţia forţei de muncă din România şi modul în care afectează ea un
număr mare de copii. Migraţia părinţilor are consecinţe negative asupra copiilor
rămaşi în ţară, ei prezentând probleme de comportament, emoţionale şi de adaptare
şcolară. Studiul autoarei a explorat efectul emigraţiei părinţilor în scop profesional
asupra adaptării şcolare a copiilor rămaşi acasă.
Autoarele Daniela Victoria Zaharia şi Sabina Irina Gavriloaiei au ajuns la
concluzia că diferitele faţete ale flexibilităţii graniţelor funcţionează diferit în
raport cu conflictul muncă–familie şi dimensiunile sale.
Rolul vieţii profesionale în dezvoltarea umană şi împletirea ei cu nevoile
individului de a fi un VIP este evidenţiat foarte nuanţat de Mihai Petru Craiovan.
Autorul argumentează acest lucru, pornind de la ideea că profesia dă măsura valorii
obiective a individului în raporturile sale cu cei din jur şi reprezintă modalitatea
principală de socializare şi aculturaţie a oricărui individ.
O cercetare pe care ne-o propun Doina Ştefana Săucan, Ana-Maria Marhan şi
Mihai Ioan Micle ne arată că perceperea unui conflict între viaţa profesională şi
viaţa familială corelează pozitiv cu intenţia subiectului de a-şi părăsi locul de
muncă. Satisfacţia angajaţilor privind echilibrul muncă–familie va minimaliza
intenţia lor de a părăsi organizaţia în care muncesc.
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În capitolul al 3-lea, autorii Gabriela Popescu, Bianca Bogdana Peltea, Jan
Cristian Peltea susţin că stresul este o stare de regresie uşoară şi ne explică cum
influenţează ea cele două laturi ale vieţii individului, personală şi profesională. Ne
este explicată diferenţa dintre eustres şi distres, diferenţa dintre femei şi bărbaţi în
privinţa perfomanţelor şi a reacţiei la stres şi nu în ultimul rând „modul în care
mesajele parentale pozitive privind gestionarea stresului” se aplică diferit în viaţa
profesională şi în cea personală.
În capitolul al 4-lea cititorul este familiarizat cu mobbing-ul devenit un
fenomen extrem de răspândit care ameninţă la nivel global, un număr foarte mare
de angajaţi. Este o boală a mediului de muncă. Hărţuirea morală la locul de muncă
a atras atenţia Comisiei Parlamentului European, prevenirea lui devenind unul
dintre obiectivele enunţate în Comunicatul Comisiei Europene în ceea ce priveşte
noua strategie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Studiul autorilor Ruxandra Gherghinescu şi Constantin-Edmond Cracsner îşi
propune o trecere în revistă a abordării rolurilor bărbatului şi femeii de-a lungul
timpului, în încercarea de le înţelege în contextul familial. Sunt analizate tipurile de
interacţiune dintre sfera publică şi cea privată, cauzele care contribuie la
dezechilibrarea vieţii de familie şi a vieţii profesionale.
Margareta Dincă şi Bogdan Danciu analizează structura pattern-urilor sociale
de gen. Studiile cross-culturale au demonstrat existenţa diviziunii rolurilor şi valorilor
sociale după gen, permiţând o clasificare a culturilor în funcţie de acest criteriu. În
concluzie, autorii au considerat că modelele culturale ale comportamentelor
corespunzătoare masculinităţii sau feminităţii contribuie la sexualizarea relaţiilor
sociale sau la socializarea relaţiilor sexuale.
Alina Maria Andrieş se referă la elementele relevante pentru durabilitatea
cuplului, la rolul timpului petrecut în relaţie asupra coeziunii şi menţinerii cuplului,
precum şi la problematica actuală a alegerii între carieră şi viaţa de cuplu. Autoarea
a vizat identificarea elementelor importante pentru stabilitatea relaţiei de cuplu,
urmărind apoi problematica actuală a necesităţii alegerii între profesie şi cuplu.
În ultimul capitol, autoarele Ruxandra Coman şi Aniţa Grigoriu au utilizat
„ca bază teoretică direcţiile de cercetare propuse în cadrul analizei critice de
discurs şi de conţinut”, au urmărit să evidenţieze modalităţile de reflectare a relaţiei
complexe dintre viaţa profesională şi cea de familie în presa de specialitate.
Cartea se adresează unui segment larg de cititori: cercetători, cadre didactice
universitare, doctoranzi, studenţi, specialişti în management, resurse umane, psihologie
organizaţională. Având în vedere calităţile ştiinţifice reale, credem că lucrarea se
va bucura de o bună primire din partea specialiştilor, dar şi a cititorilor cu
preocupări în domeniu.
Georgeta Preda
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SORIN NEGRUŢI, De la persoană la personalitate, Cluj, Editura „Şcoala Ardeleană”,
2016, 224 p.
Suntem în faţa unei elaborări editoriale cu atribut de cutezanţă: autorul şi-a
propus în urmă cu peste cinsprezece ani să pătrundă prin „paravanul” tablourilor de
viaţă cotidiană, inclusiv cel statistic, în care se specializase, spre resorturile dramei
umane care, de mai bine de o sută de ani, a devenit obiect al psihologiei
experimentale. A rezultat astfel o trilogie cu tema „De la persoană la personalitate”,
cu primul volum publicat în anul 2011 („Personalitatea, o explorare multidimensională şi interdisciplinară”), iar în 2012, al doilea („Relaţionarea, o
explorare multidimensională şi interdisciplinară”); ultimul, cel de faţă dă numele
întregului proiect. Prefaţate de personalităţi cu opere recunoscute (P. Abraham,
Dumitru Constantin-Dulcan, Vladimir Alexandrescu), cele trei volume apar ca un
eşantion al raportării omului dispus „să gândească singur”, parafrazându-l pe
Arghezi, la ştiinţa psihologiei, expansivă astăzi în peste 50 de domenii.
Putem afirma că, în general, până acum literatura beletristică a dat excelente
replici gândirii psihologice; la acestea au concurat toate astrele detronând turnul de
veghe al filosofiei „cvasiinterpretative”. Semnificativ este şi faptul că volumul de
faţă a fost evaluat şi procesat în acest an de o prestigioasă casă editorială (Editura
„Şcoala Ardeleană” din Cluj). Dacă urmărim consistenţa bibliografiei ce l-a abilitat
pe autor, se impune atenţiei nota de primă originalitate: odată cucerită identitatea
personală (ştie cine este uitându-se în oglindă şi interacţionează cu cei din jur),
omul începe „progresul” spre „personalitate”, fiinţă umană cu potenţial de acţiune,
valori, afectivitate, criterii de evaluare şi autoevaluare. Psihologia a tatonat mai
multe sintagme în a denumi (şi defini!) acest progres: individ, identitate, persoană,
personalitate, vocaţie, celebritate, destin, sens al vieţii. Cartea de faţă, ca şi cele
două precedente, ne sunt utile dacă le apreciem ca „reacţii ale unui client de bună
calitate” care a apelat la serviciul benefic al Psihologiei; aceasta nu-i diminuează
statutul de autor în tridimensionala sa definire prin „fluenţă”, „flexibilitate” şi
„originalitate” (caracteristici de hard ale potenţialului creativ), ce realizează
produse demne de luat în seamă.
Deşi nu citează expres scrierile lui Aristotel, primul naturalist dedicat gândirii
psihologice, Sorin Negruţi intră într-o coincidenţă astrală cu filonul clasic de
gândire: self-managementul personal se sprijină pe trei piloni, ai corporalului,
psihicului şi spiritului. Argumentele sunt expuse într-o secvenţă specială vizând
abordarea multidimensională şi interdisciplinară (p. 23–32). Atinge „nuclee fierbinţi”
ale psihismului – cristalizarea potenţei în obiect – decalajele în performanţă şi
dezvoltare, dialogul naturalism-creaţionism. Personalitatea matură realizează orientarea
predictibilă a vieţii de relaţie (a comportamentului) în aceste coordonate.
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La dispoziţia cititorului este o structurare economică-accesibilă a ideaţiei:
şase capitole distribuite în trei părţi, dedicate celor trei coordonate ale vieţii
oricărui subiect uman: corpul, psihicul truditor şi agasat, spiritul elevat ce
cochetează cu divinul şi eternitatea.
Ce ne oferă autorul despre „Întreţinerea trupului (partea I): corpul este un
bun de valoare capitală, pentru care nu avem ghid de utilizare; fiabilitatea, estetica,
sănătatea, utilizarea benefică şi etică sunt „nişe” ale permisivităţii personale.
Abordarea avansează pe două teme: îngrijirea corporală şi menţinerea
sănătăţii. Sub primul aspect, „activează” vestimentaţia şi alimentaţia; al doilea
aspect vizează menţinerea sănătăţii ca opţiune şi instrumentare, prin activitate
fizică şi raportare la genul alternativ.
Partea a 2-a, dedicată utilizării psihicului, relevă diferenţa calitativ-funcţională
dintre om şi animal. Experienţa umană se cristalizează, depozitează şi transmite.
Educaţia este atât de hotărâtoare în devenirea omului deoarece asigură continuitatea
speciei, dezvoltarea personală, asumarea identităţii de gen şi socială, valorificarea
aptitudinilor, disciplinarea, socializarea ca relaţionare şi vocaţie, abilitatea maritală.
Invocând studii de caz şi chiar propria experienţă în întemeierea căsniciei şi
îngrijirea copilului, autorul argumentează predispunerea la învăţare, asimilarea de
atitudini şi procedee pentru rezultate fericite.
Precum un arbore cu rădăcină (implantată în sol) şi coroană (luminată de
soare), educarea are drept corelar autoeducarea. „Motorul” acestui patos este
curiozitatea în favoarea progresului personal. Aici intervine benefic conştiinţa de
sine: temperamentul, caracterul şi aptitudinile îţi definesc potenţialul de reacţie,
iniţiativă şi acţiune. Toate cele trei module ale personalităţii sunt perfectibile: a
înţelege şi a accepta acest avantaj mirific ţine de educaţie şi autoeducaţie.
Omul nu trăieşte într-un haos al nedeterminării, fără repere; relaţionarea,
limbajul, conduita afectivă, persuasiunea şi manipularea pot fi controlate raţional.
Demonstraţia este făcută în mai multe „câmpuri de acţiune”: valorificarea resurselor,
fortificarea gândirii, administrarea timpului, resursele financiare, rolurile sociale,
mariajul şi ambientul parental.
O probă de „mare forţă” o dă autorul abordând şi concluzionând în materie de
„accesare a spiritului”! Avem în acest caz o provocare memorabilă, un
experiment actual în câmpul „discuţiei psihologice”. De la început, avem o
accentuare a triadei amintite, prin atributele „material” (corpul), „informaţional”
(psihicul) şi „energetic” (spiritul). Ca „spectator” şi „client” al psihologiei ştiinţifice
actuale, Sorin Negruţi este preocupat şi încântat de atributele „sănătate” în palierul
corporal, „inteligenţă”, în plan psihic şi „credinţă”, în cel spiritual.
Cititorul identifică uşor „supleţea” definirii: autorul înţelege prin „credinţă”
încredere, aşteptare ca un „raport stabil cu sacralitatea”. Credinţa apare drept
confort psihic, mod de viaţă al plenitudinii şi fiabilităţii, suport social, personal şi
hristic pentru împlinirea personală şi progresul social. Să vedem acuitatea
conceptualizării în cele două capitole ale părţii a treia.
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„Împlinirea personală” (cap. 5) începe cu un accent pe sensul vieţii: starea
de bine şi fericire, deci împlinirea personală trăită ca satisfacţie. Se operează o
diferenţiere, după cum omul îşi condensează potenţialul vital în: fiziologic (satisfacerea
simţurilor primare), mental (statut socio-material) şi spiritual (depăşirea condiţiei
instinctuale). În perspectiva moralei creştine sunt definite patru caracteristici ale
împlinirii personale: libertatea, modestia, perseverenţa şi sinceritatea. În fiecare
caz sunt relevate condiţiile obiective şi subiective de împlinire personală, corelarea
stării personale cu cea a semenilor în raport cu care trăim, acţionăm, apreciem.
Argumentarea relevanţei celor patru criterii nu putea fi mai bine susţinută
decât printr-o dublă cazuistică, biblică şi mireană. Important este că realizează un
tablou convingător şi sugestiv pentru perseverenţă.
Se intervine chiar tehnic: în cap. 5.2 sunt prezentate „etapele de realizare a
împlinirii personale”: conştientizarea sinelui (ca o „naştere din nou”), perfecţionarea
modului de a fi („pocăinţa”) şi depăşirea condiţiei primordiale („mântuirea”).
Distincţia şi considerarea în comportament a diferenţei dintre bine şi rău, ideea
rostului vieţii (cine suntem, de unde venim, pentru ce etc.), perfecţionarea continuă
a modului de a fi, toate sunt resorturi ale „vocaţiei” umane.
Cititorul matur se poate întreba, firesc, dacă această tratare a devenirii omului
nu este cumva de tip mistic, deci neştiinţific, în sensul lui „crede şi nu cerceta” sau
„cred chiar dacă este absurd”. Dar argumentaţia autorului vine să preîntâmpine o
asemenea îndoială. Conceptele, respectiv coordonatele, „bine”, „rău”, „frumos”,
„libertate”, „implinire” etc. transcend ideologiilor; ele se impun prin coerenţă, efect
benefic, morală şi atractivitate.
În acest sens, Sorin Negruţi introduce în abordare un test de rezistenţă:
progresul social (cap. 6). Defineşte trei caracteristici şi patru metode de realizare:
„solidaritatea”, „competitivitatea”, „toleranţa” sunt puse în lumina abordării
personologice, cu deschidere spre problematica metodelor de realizare, vizând
normele sociale, rolurile sociale, pacea şi mentoratul civic.
Cartea De la persoană la personalitate este un act de grădinărit, în sensul
operei Il magistro reluată de Thomas d’Aquino la un mileniu după Augustinus:
cultivă omul pentru a fi om.
Grigore Nicola

