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STUDII ŞI CERCETĂRI 

CONSTRUCTION AND VALIDATION OF FAMILY RESILIENCE SCALE 

ELENA ROXANA PĂNOI, MARIA NICOLETA TURLIUC 
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

Abstract 

Traditionally, resilience has been defined as a personal trait involved in the positive adjustment 
within the context of significant adversities. Recently, resilience was also conceived as a family-level 
construct involving the processes used by family systems in their competent functioning and 
adjustment to stressful events. Unfortunately, the most well-known and used scales assess mainly 
individual resilience. This study describes the construction and initial validation of the Family 
Resilience Scale (FRS). The construct validity was assessed by exploratory factor analysis using the 
principal axis factoring and direct oblimin rotation. A solution with four factors that accounted for 
50.53% of the total variance was retained. Evidence of convergent validity was obtained through 
significant correlations between the FRS and scores on family hardiness and communication. Divergent 
validity of the FRS was supported by negligible correlation with a scale designed to capture 
behavioural jealousy. Internal consistency was good, with Cronbach’s alpha ranging between 0.81 
and 0.84 for subscales of rhythmic, traditionalist, and versatile families. For subscale of regenerative 
families, the internal consistency was acceptable (α = 0.65). Our preliminary findings suggest that the 
FRS can provide a valid and reliable measure of family resilience. Further evidence of validity and 
test-retest reliability of the FRS is needed. 

Cuvinte-cheie: familie, rezilienţă, rezilienţă familială, evaluare. 

Keywords: family, resilience, family resilience, assessment. 

1. INTRODUCTION 

The concept of resilience is becoming one of the most salient and challenging 
notions in contemporary psychology (Black & Lobo, 2008; Luthar, Cicchetti & 
Becker, 2000). Resilience is the ability to withstand and rebound from disruptive 
life challenges. In the past decades, it has become an important concept in mental 
health theory, research, and practice (Bonanno, 2004). If traditionally resilience has 
been defined as a personal trait involved in the positive adaptation within the 
context of significant adversities, more recently, resilience was also conceived as a 
family-level construct, useful in formulating the response to one of the enduring 
questions regarding family dynamics: why some families continually live well 
together and respond positively to challenges, whereas others, in similar circumstances, 
do not cope well? The theoretical perspectives of family resilience were built on a 
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competence-based and strength-oriented family paradigm that allows a greater 
understanding of how families display resilience when challenged by problems and 
adverse events.  

McCubbin and Patterson introduced the concept of family resilience in 1981, 
defining it as an adaptation process used by families to cope with a stressful 
situation. Later on, McCubbin and McCubbin (1988, p. 247) have defined family 
resilience as “characteristics, dimensions, and properties of families which help 
families to be resilient to disruption in the face of change, and adaptive in the face 
of crisis situation”. Beyond seeing individual family members as potential resources 
for individual resilience, the concept of family resilience focuses on risk and 
resilience in the family as a functional unit (Walsh, 2003). Hawley & DeHaan 
(1996) considered family resilience as an active process rather than a static condition, 
as a track that it is adapted to and followed according to the passage of time. 
Several other researchers have conceptualised the concept of resilience as a process, 
rather than as a property (McCubbin & McCubbin 1993, 1996; Walsh, 2003). More 
recently, family resilience was also conceived as involving multiple processes used 
by family systems in their competent functioning and adjustment to stressful events 
(Black & Lobo, 2008). 

One of the first theoretical models of family resilience, The Family Adjustment 
and Adaptation Response (FAAR), was developed by McCubbin and Patterson 
(1983; apud Weber, 2010) as an extension of the Double ABCX Model. The authors 
attempt to describe the processes by which families achieve pre-crisis adjustment 
and post-crisis adaptation based on longitudinal observations of families under 
stress with a husband/father held captive or unaccounted for in the Vietnam War. It 
is a multivariate model that addresses psychological (individual), intra-familial, and 
social (community) variables identified from prior family stress studies. According 
to the model, families go through cycles of adjustment, crisis, and adaptation. 

In 1989, McCubbin and McCubbin introduced the T-double ABCX Model, 
also known as the Typology Model of Family Adjustment and Adaptation. The 
model has two phases: the adjustment phase and the adaptation phase. The adjustment 
phase explains how the family perceives the stressor event and how she reacts. The 
adaptation phase explains how the family recovers after a stressful event.  

Conceived as an extension of T-double ABCX Model and FAAR Model, The 
Resiliency Model of Family Adjustment and Adaptation / RMFAA was introduced 
by McCubbin & McCubbin (1993, 1996). The new model proposes four family 
typologies, a typology being defined as a set of basic attributes about the family 
system which characterize and explain how a family system typically appraises, 
operates, and/or behave. Each typology has two dimensions, both with two levels. 
By intersecting the two dimensions, the authors identified the most resilient family 
type in all four typologies. The Regenerative Families have high family hardiness 
and high family coherence. These families cope with their problems by cultivating 
trust, respect, and maintaining an emotional calm and stability. The Rhythmic 
Families are high on family time and routines and high on valuing family time and 
routines. This kind of family has a shared rhythmic sense of purpose and meaning 
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of family togetherness, regularity, and predictability. The Versatile Families are 
high on family flexibility and high on family bonding. This kind of family has a 
major strength in their ability to change. The Traditionalist Families are low on 
family celebrations and high on family traditions. These families live their lives 
with minimal emphasis upon celebrating major events, but with a strong belief in 
and greater emphasis upon family traditions carried across time and for generation 
(McCubbin, Thompson & McCubbin, 1996).  

There is no universal agreement on the measurement of family resilience and 
there are many challenges in attempts to measure this complex concept. Black & 
Lobo (2008) have noticed that some researchers use individual family members’ scores 
at family resilience level, which is an inaccurate way to assess the concept. Windle, 
Bennett and Noyes (2011, p. 17) conclude in their review that „valid resilience 
measures for use with different populations is urgently needed to underpin com-
missioning of new research in a public health, human-wellbeing and policy context”. 

There are many scales assessing individual level of resilience, but not the 
family-construct level. In the absence of instruments designed especially for family 
as a unit, some researchers decided to measure family resilience factors using scales 
such as: Family Problem Solving and Communication/FPSC, Family Hardiness 
Index/FHI, Family Adaptation and Cohesion Scale/FACES, Family Crisis Oriented 
Personal Evaluation Scales/F-COPES etc. Lee and his colleagus (2002) proposed a 
family resilience scale to measure the specific situation of Korean families with a 
chronically ill child (nineteen items structured in five subscales: family strength, 
family maturity, the ability to use of external resources, control and the driving 
force for finance). But the use of the scale is limited by socio-cultural factors of the 
Asian milieu. Finally, one of the few scales assessing overall family resilience (and 
six of its factors) is The Family Resilience Assessment Scale/FRAS, design by 
Sixbey (2005) in a master dissertation. FRAS was developed to assess the model of 
family resilience proposed by F. Walsh, but has not been yet published in a 
scientific journal. The FRAS consists of sixty-six questions structured in six subscales: 
Family Communication and Problem Solving, Utilizing Social and Economic 
Resources, Maintaining a Positive Outlook, Family Connectedness, Family 
Spirituality, Ability to Make Meaning of Adversity. In the absence of a published 
scale with good psychometric properties, several empirical studies have used FRAS. 
Researchers are missing a shorter scale, with a smaller number of items and good 
psychometric properties, measuring family resilience in an European context.  

2. PURPOSE OF THE STUDY 

The aim of the current paper is to construct and validate a scale to measure 
family resilience. The theoretical background of this instrument is the Resiliency 
Model of Family Adjustment and Adaptation (McCubbin & McCubbin, 1993, 1996). 
We intend to assess the construct validity by exploratory factor analysis using the 
principal axis factoring and direct oblimin rotation. Also, we plan to assess the 
convergent / divergent validity and the internal consistency of the proposed scale.  
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3. METHOD 

3.1. PARTICIPANTS 

The first version of the scale, that included 28 items, was applied on a sample 
of 93 Romanian couples: 93 men and 93 women, the mean ages being 28.2 (SD = 
11.6) years for women, and 31.5 (SD = 13.3) for the men. With regard to their level 
of education, 49% of whole sample had earned a university degree. All participants 
were living with their partners: 61% were married, and 39% were involved a 
consensual relationship. Participants reported a mean relationship duration of 12.32 
(SD = 8.4) years. On average, they had 2.78 (SD = 1.36) children. The participants 
were recruited through a convenience sampling plan from various public areas: 
students from a state university and employees of several public institutions. 
Participation in the study was voluntary and all participants signed an informed 
consent before answering the questionnaire. The responses were anonymous. 

3.2. THE SCALE DESCRIPTION 

The scale was designed to measure family resilience level. According to 
Resiliency Model of Family Adjustment and Adaptation/RMFAA (McCubbin & 
McCubbin 1993, 1996), there are four types of families which have high level of 
resilience. By analyzing the behavior described in RMFAA as belonging to the 
four types of resilient families we designed a set of 28 items. The items were rated 
by ten experts who analyzed the content representativeness, the accuracy in expression, 
and its compatibility compared to the target group. Some items were reformulated, 
because they were too long and hard to understand. After the review of the items, 
we established the final version of the scale with 28 items. Each item was rated on 
a six-point Likert-type scale ranging from 1 (not at all) to 6 (always). The initial 
form of the scale was administered to 93 heterosexual couples. Exploration of the 
construct validity was achieved through exploratory factor analysis using the 
principal axis factoring and direct oblimin rotation. Exploration of the convergent 
validity was achieved by means of a correlational study within which we analyzed 
the association between RFS, Family Hardiness Index (McCubbin er al. 1996) and 
Conflict Resolution subscale from ENRICH (Olson er al., 1985), instruments used 
for measuring different factors of family resilience. The correlation between RFS 
and Behavioural Jealousy subscale from Multidimensional Jealousy Scale (Pfeiffer & 
Wong, 1989) was analysed for measuring divergent validity. Fidelity of the 
instrument was evaluated in order to highlight its discriminatory value. The final 
version has 22 items, and items 5, 8, 9, 12 are reversed.  

3.3. MEASURES 

Family Hardiness Index (FHI; McCubbin et al., 1996) is a questionnaire 
designed to measure the internal strengths and durability of the family unit. Hardiness 
refers to a sense of control over the outcomes of life events and hardships, as well 
as an active rather than a passive orientation in adjusting to and managing stressful 



5 Construction and validation of Family Resilience Scale 289 

situations. The FHI contains 20 items and three subscales, Commitment, Challenge, 
and Control. Responses were scored on a four-point scale (0 – false, 1 – mostly 
false, 2 – mostly true, and 3 – true). Negative items were reversed. A total score for 
Family Hardiness is obtained by summing the scores on all items (e.g., “We strive 
together and help each other no matter what”). In the current sample, for the total 
FHI score, Cronbach’s alpha was 0.87. 

Enriching and Nurturing Relationship Issues, Communication, and Happiness 
(ENRICH; Olson er al., 1985; apud Bronte-Tinkew er al., 2004, p. 69) includes  
14 scales and a total of 125 items. ENRICH was developed to assess different 
problem areas. Each scale contains 10 items, except three scales which contain  
5 items: idealistic distortion, marital cohesion and marital change. We have used 
only the Conflict Resolution scale. This scale assesses the partner’s perception of 
the existence and resolution of conflict in the relationship. The items (e.g., “I’m 
very happy about how we make decisions and resolve conflicts”) focus on the 
openness of partners to recognize and resolve issues and the strategies used to end 
arguments. Participants filled out the items using a Likert-type scale with seven 
points ranging from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree). In the current 
study, Cronbach’s alpha was 0.87. 

Multidimensional Jealousy Scale (MJS; Pfeiffer & Wong, 1989) consists of 
three eight-item subscales which measure cognitive, emotional, and behavioural 
components of jealousy. These subscales have been found to represent dimensions 
underlying overall jealousy and to be only moderately correlated. We have used 
only the Behavioural Jealousy subscale which measures the frequency with which 
an individual engages in jealous actions, such as looking through a partner’s purse 
or calling a partner unexpectedly at work to check up on him or her (example of 
item: “I look through X’s drawers, handbag or pockets”). Each item was rated on a 
scale with seven levels ranging from 1 (never) to 7 (all the time). In the current 
study, Cronbach’s alpha was 0.83. 

4. RESULTS 

4.1. CONSTRUCT VALIDITY 

4.1.1. Exploratory factor analysis 

An exploratory factor analysis (EFA) was performed to identify the factor 
structure of the FRS using principal axis factoring and direct oblim rotation. To 
check whether there were a sufficient number of significant correlations between 
items, which should the performance of factor analysis, we used Kaiser-Meyer-
Olkin value, which was a measure for the adequacy degree of the target group, and 
Bartlett’s test of sphericity. The values of KMO and Bartlett’s tests were equal  
to .79 and 2272,31 (p < .001), respectively. Thus, these results indicated the 
suitability of the raw data set for the exploratory factor analysis, as the correlation 
matrix was not an identity matrix. These data suggest that the items are appropriate 
to the factorial model. Both Kaiser criterion (eigenvalue higher than 1), and 



 Elena Roxana Pănoi, Maria Nicoleta Turliuc 6 290 

Cattell’s scree plot criterion suggested a four-factor solution for 28 items. The 
rotated solution yielded four factors with eigenvalues of 12.48, 3.04, 2.47, and 
2.20. Together, the factors accounted for 50.53% of the total item variance (see 
Table no. 1). The items variance percentages that were covered by each factors 
were: 31.21%, 7.617%, 6.18%, and 5.52%. 

We removed items which have levels of communalities lower than 0.3. We 
also removed items which were saturated in two or more factors, and items that 
have not been in any factor. The resulted form of the scale contains 23 items (see 
Table no. 1): Rhythmic Families – 7 items (13, 18, 20, 21, 22, 25, and 28), 
Regenerative Families – 5 items (5, 8, 9, 12, 15), Traditionalist Families – 6 items 
(6, 7, 11, 14, 17, and 19), and Versatile Families – 5 items (1, 2, 3, 4 and 10).  

Table no. 1 
Factor loadings following (rotated) exploratory factor analysis 

FACTORS Items 1. 2. 3. 4. 
I.20 Unitatea familiei este extrem de importantă/Family unit is extremely 
important. .73    

I.28 Ne simţim apropiaţi unii de alţii/We feel close to each other. .67    
I.22 În momentele dificile ne solicităm şi ne oferim ajutorul reciproc/In 
tough moments we ask and we offer help. .63    

I.21 Mâncăm împreună cel puţin o dată pe zi/We eat together at least 
once a day. .59    

I.25 Este important să ne sprijinim unul pe celălalt/It is important to 
support each other. .58    

I.18 Petrecem în fiecare weekend timp în familie/We spend some time 
together every weekend. .53    

I.13 Momentele pe care le petrecem împreună sunt importante pentru 
noi/The moments that we spend together are important for us. .47    

I.9 Nu am putea face faţă mai multor probleme în acelaşi timp/We cannot 
face several problems at the same time.  .63   

I.5 Credem adeseori că suntem victimele împrejurărilor/We often belive 
that we are victims of circumstances.  .57   

I.15 Avem roluri foarte bine stabilite, pe care ni le asumăm deplin/We 
have established roles, which are fully assumed.  .53   

I.12 Credem, adesea, că viaţa este lipsită de sens/We often believe that life 
is senseless.   .52   

I.8 Există un singur „şef” care ia deciziile/There is one “boss” who makes 
the decisions.  –.49   

I.14 Participăm la zilele aniversare ale membrilor familiei extinse/We 
celebrate the birthdays of extended family members.   .75  

I.11 Sărbătorim unele zile speciale, precum ziua mamei (8 martie)/We 
celebrate some special days, such as Mother’s day (8th of March).   .74  

I.7 La activităţile realizate în familie pot participa şi membrii familiei 
extinse/To our family activities can also participate extended family 
members. 

  .71  

I.6 Sărbătorim momentele speciale precum luarea unui examen important 
sau obţinerea unui atestat profesional/We celebrate special moments as 
passing an important exam or obtaining a professional certificate. 

  .63  
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 (Table no. 1 continous) 
I.19 Încercăm să păstrăm tradiţiile (de ex. ornarea casei şi împodobirea 
bradului de Crăciun)/We try to keep traditions (e.g., decorating the house 
and the Christmas tree). 

  .60  

I.17 Respectăm unele obiceiuri şi practici religioase (de ex., postul 
dinaintea unor sărbători)/We follow certain customs and religious 
practices (e.g., fasting before some holidays). 

  .56  

I.1 Reuşim să fim puternici şi activi chiar şi atunci când ne confruntăm cu 
probleme dificile/We manage to be strong and active even when we are 
confronted with difficult problems. 

   .68 

I.2 Există activităţi pe care le facem cu plăcere împreună cu prilejul 
petrecerilor familiale (gătim, aranjăm masa, cântăm etc.)/There are 
activities that we do with pleasure together during family parties (e.g., we 
cook, set up the table etc.). 

   .65 

I.4 Suntem mulţumiţi de timpul petrecut împreună/We are pleased with 
our time together.    .60 

I.10 În familia nostră, avem încredere unii în alţii/In our family, we trust 
each other.    .53 

I.3 Ne adaptăm cu uşurinţă la noile situaţii care apar/We are able to adapt 
at new situations that arise.    .50 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 9 iterations. 

4.1.2. Convergent validity 

The convergent validity of the scale was established based on correlations of 
the scores obtained by the subjects in FRS with the scores obtained in other two 
scales used to measure other family concepts. The correlations between FRS, and 
both FHI and CRS-ENRICH are significant and positive. Because of the high 
superposition of the content sphere of family hardiness and family resilience 
constructs, the correlation between FRS and FHI is higher than between FRS and 
CRS-ENRICH. The correlation coefficient between FRS, FHI and CRS-ENRICH 
are summarized in Table no. 2. 

4.1.3. Divergent validity 

The divergent validity of the scale was established based on correlations of 
the scores obtained by the subjects in FRS with the scores obtained in BJ-MJS. The 
correlation was not statistically significant and had a negligible magnitude.  

Table no. 2 
Correlations among FRS scores and other family-related constructs 

Measures 1. 2. 3. 
1. FRS (family resilience) –   
2. FHI (family hardiness) 0.64 ** –  
3. ENRICH (communication) 0.42 ** 0.35 ** – 
4. MJS (behavioral jealousy) –0.12 –0.20 ** –0.14 ** 

         * p < 0.05; ** p < 0.01 
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4.2. RELIABILITY 

In order to estimate the internal consistency of the FRS, we used the alpha 
coefficient. This coefficient is recommended for tools with multiple choice items. 
For the total FRS, α = 0.82. For the four subscales, the internal consistencies were: 
Rhythmic Families – 0.81, Regenerative Families – 0.51, Traditionalist Families – 
0.84, and Versatile Families – 0.81. Because the subscale of regenerative families 
yielded a low level of internal reliability, we decided to remove the item 8 using 
the item-total statistics (i.e., Cronbach’s alpha if item deleted) provided by SPSS. 
After removing item 8, the value of alpha increased to 0.65. Thus, the working 
version of the FRS included 22 items. 

5. DISCUSSION 

This study describes the construction and initial validation of the “Family 
Resilience Scale” (FRS). The construct validity was assessed by exploratory factor 
analysis using the principal axis factoring and direct oblimin rotation. A final 
solution with four factors that accounted for 50.53% of the total variance was 
retained.  

There are important strengths in design and methodological approach of our 
correlational study. We have assessed different subcategories of construct validity 
and reliability of the scale. The scale is easy to use by researchers, having a smaller 
number of items, and good psychometric properties. Also, the scale measures 
family resilience in an European contexts. In clinical practice, the scale will help 
therapist in developing the intervention plans and strategies for therapy (Luthar  
et al., 2000). From a practical standpoint, the scale may be useful in the assessment 
and psychological counseling of couples confronted with adversities, and with low 
levels of family resilience. 

The study comprises also a number of limitations including the small sample, 
the use of self-report measures and the lack of test-retest reliability. The working 
version proposed in this study should be counter-validated with a larger sample of 
families. Further studies will focus on refinement of the items in terms of 
psychological content and psychometric properties. Further evidence of criterion-
related validity and test-retest reliability of the FRS is also needed.  

6. CONCLUSIONS 

Resilience is developed when family is confronted with difficulties or crises. 
In everyday life, family meets situations more or less stressful that must be 
overcome. Based on the Resiliency Model of Family Adjustment and Adaptation 
(McCubbin & McCubbin, 1993), a 28-item scale (FRS) was designed to measure 
family resilience. We conceived items that describe four types of resilient families 
and eight dimensions or processes used to define them. In this preliminary 
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psychometric study, a working version with 22 items was established. The items 
loaded on four latent dimensions. The four conceptual dimensions reflect four 
types of resilient families, i.e., rhythmic, regenerative, traditionalist, and versatile. 
High scores on FRS are indicative of high family resilience. Our preliminary 
psychometric findings suggest that the FRS can provide a valid and reliable 
measure of family resilience.  
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REZUMAT 

Tradiţional, rezilienţa a fost definită ca o trăsătură de personalitate implicată în adaptarea 
pozitivă în contextul adversităţilor semnificative care intervin pe parcursul vieţii. Recent, rezilienţa a 
fost concepută şi ca un construct familial care implică procese multiple pe care sistemele familiale le 
utilizează, în vederea funcţionării eficiente şi adaptării la evenimentele stresante. Din păcate, cele mai 
cunoscute şi utilizate scale evaluează nivelul rezilienţei individuale. Acest studiu descrie demersul de 
construire şi validare iniţială a Scalei rezilienţei familiale (FRS). Validitatea de construct a fost 
evaluată prin analiza factorială exploratorie, utilizându-se factorializarea în axe principale şi rotaţia 
directă de tip oblimin. A fost reţinută o soluţie cu patru factori care au explicat 50,53% din varianţa 
totală a itemilor. Corelaţiile semnificative dintre scorul la FRS şi scorurile la robusteţea şi 
comunicarea familială au fost considerate ca dovezi pentru validitatea convergentă. Validitatea 
divergentă a instrumentului FRS a fost evidenţiată prin corelaţia neglijabilă cu scorul la o scală 
construită pentru a operaţionaliza dimensiunea comportamentală a geloziei. Consistenţa internă a fost 
bună, valorile coeficientului α-Cronbach fiind cuprinse între 0,81 şi 0,84 pentru subscalele referitoare 
la familiile ritmice, versatile şi tradiţionaliste. Pentru subscala referitoare la familiile de tip 
regenerativ, consistenţa internă a fost acceptabilă (α = 0,65). Datele preliminare pe care le-am obţinut 
sugerează că FRS poate asigura o măsurare validă şi fidelă a rezilienţei familiale. Sunt necesare 
dovezi suplimentare pentru validitatea şi fidelitatea test-retest a instrumentului FRS. 
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Abstract 

Psychological research on neurodegenerative pathologies is usually oriented in the field of 
memory disorders, cognitive functions, attention, verbal expression, behavior. There are few studies 
or empirical research related to affective disorders in persons with neurodegenerative pathologies. 
Emotional disorders in advanced stages of disease are studied strictly in terms of drug treatment. We 
intend to research the particularities of noncognitive symptoms in comparison with cognitive ones, to 
determine the correlation between them and to propose a therapy based on affective-behavior 
stimulation. In our view, affective-behavior stimulation is very important to increase the quality of 
life for patients and carers as well. 

Cuvinte-cheie: patologie neurodegenerativă, tulburări afective, tulburări neurocognitive, 
stimulare afectiv-comportamentală. 

Keywords: neurodegenerative pathology, affective disorders, neurocognitive disorders, 
affective-behavior stimulation.  

1. INTRODUCERE 

Se apreciază că în lume circa 47,5 milioane de persoane suferă de demenţă, 
58% trăind în ţări cu venituri mici şi mijlocii; dacă în 2015, în Europa trăiau  
10 milioane de persoane cu demenţă, se estimează că numărul acestora va ajunge la 
14 milioane până în 2030, la fiecare 3 secunde apare în lume un caz nou (Raport 
Alzheimer’s Disease International, 2015). Conform estimărilor OECD, prevalenţa 
demenţei în populaţia cu vârsta de 60 de ani şi peste este de 4,7% în România 
(Alzheimer Europe, 2009). Alzheimer Europe estimează la 270.304 numărul de 
persoane cu demenţă în România, în anul 2012 (Alzheimer Europe, 2012). 

Patologia neurodegenerativă este un termen generic pentru o serie de condiţii 
care afectează în primul rând neuronii din creierul uman. Neuronii sunt pietrele de 
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temelie ale sistemului nervos care include creierul şi măduva spinării (WHO, 
2006). Ei nu se pot reproduce sau înlocui, ceea ce face ca deteriorarea lor să 
determine apariţia bolilor neurodegenerative. Degenerarea progresivă a celulelor 
nervoase cauzează în special probleme ale funcţionării mentale (demenţe). 
Principalele forme de demenţe întâlnite în practică sunt: boala Alzheimer, demenţa 
vasculară, demenţa cu corpi Lewi şi demenţa din boala Parkinson, demenţa fronto-
temporală. Cea mai des întâlnită formă de demenţă este cea din boala Alzheimer 
(62% din totalul cazurilor), urmată de demenţa vasculară (16%), demenţa de tip 
mixt (10%), demenţa cu corpi Lewi şi demenţa din boala Parkinson (6%) şi 
demenţa frontotemporală (aproximativ 2%) (Knapp, Prince, 2007). În DSM-V 
(2013), termenul de demenţă a fost înlocuit cu cel de tulburare neurocognitivă. 
Demenţele au fost definite ca un grup de boli al căror principal deficit este cel 
cognitiv, fiind clasificate în tulburări neurocognitive de intensitate majoră, cores-
punzătoare vechiului termen de demenţă, şi de intensitate uşoară, corespunzătoare 
vechiului termen de deficit cognitiv uşor (APA, 2013). 

Cercetările privind patologia neurodegenerativă s-au centrat pe studiul 
tulburărilor neurocognitive ale persoanelor cu demenţă. Recent însă s-a observat că 
simptomele noncognitive ridică din ce în ce mai multe probleme, atât persoanei 
bolnave, cât şi îngrijitorilor acesteia, afectând mult procesul de tratament şi îngrijire. 
Dintre acestea, cele mai evidente sunt apatia, agitaţia, anxietatea, iritabilitatea, 
depresia, dezinhibiţia, ideile delirante. Aceste simptome au fost grupate împreună 
sub termenul de „simptome comportamentale şi psihologice generate de boală” 
(BPSD) de către Asociaţia Internaţională Psihogeriatrică (Finkel şi colab., 1996).  

În opinia noastră, aspectele emoţionale sunt luate în considerare abia în 
etapele avansate ale bolii, ceea ce face dificilă tratarea lor şi reprezintă cauza 
frecventă a instituţionalizării (Schultz şi Williamson, 1991) şi duce la prescrierea 
neurolepticelor şi altor medicamente sedative (Margallo-Lana şi colab., 2001).  

Studierea acestora încă din faza incipientă a bolii ar reduce povara îngrijirii şi 
ar creşte calitatea vieţii persoanei cu demenţă şi familiei acesteia. 

Tabelul nr. 1 
Frecvenţa simptomelor neuropsihiatrice/noncognitive (Cummings, 2004) 

Simptome neuropsihiatrice / noncognitive Frecvenţa (%) 
Apatie 50–70 
Agitaţie 40–65 
Anxietate 30–50 
Iritabilitate 30–45 
Depresie 40 
Dezinhibiţie 30–40 
Idei delirante 20–40 
Agitaţie nocturnă / insomnie 20–25 
Halucinaţii 5–15 
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2. OBIECTIVE ŞI IPOTEZE 

2.1. OBIECTIVE 

Cercetarea îşi propune următoarele obiective: 
1. Determinarea manifestărilor emoţionale şi a nivelului de manifestare a 

acestora în etapele diferite ale bolii; 
2. Determinarea tulburărilor cognitive şi a nivelului de manifestare a acestora 

în etapele diferite ale bolii; 
3. Studiul relaţiilor dintre tulburările cognitive şi cele emoţionale.  

2.2. IPOTEZE 

Ipotezele cercetării sunt: 
1) Manifestările emoţionale ale patologiei neurodegenerative vor avea ponderi 

diferite. În raport cu stadiul de evoluţie al bolii, intensitatea unora dintre mani-
festările emoţionale va fi semnificativ mai mare. 

2) Tulburările neurocognitive ale patologiei neurodegenerative se vor amplifica 
în stadiile doi şi trei ale bolii. 

3) Între manifestările emoţionale şi cele neurocognitive ale patologiei neuro-
degenerative există o strânsă legătură; ambele se vor accentua în stadiile superioare 
ale bolii, fapt care va trebui să fie luat în consideraţie atât pentru diagnoza bolii, cât 
şi pentru tratamentul acesteia. 

3. METODE/TEHNICI DE LUCRU 

Cercetarea a fost făcută în perioada 1 noiembrie 2015 – 15 octombrie 2016 pe 
un lot de 75 persoane cu patologie neurodegenerativă care au solicitat evaluare la 
Centrul Memoriei, centru ambulatoriu al Societăţii Române Alzheimer. Selecţia 
subiecţilor pentru studiu s-a făcut pe baza respectării criteriilor de includere şi 
excludere în funcţie de fiecare pacient şi de statusul biologic. Pacienţii erau 
diagnosticaţi cu tulburări neurodegenerative: boala Alzheimer, demenţa mixtă, 
demenţă vasculară şi frontotemporală.  

3.1. DESCRIEREA EŞANTIONULUI 

Tabelul nr. 2 descrie eşantionul în funcţie de diagnostic (boala Alzheimer, 
demenţa vasculară, demenţa mixtă şi demenţă frontotemporală). Mai detaliat, structura 
grupului de subiecţi este următoarea: 45 persoane de gen feminin, cu vârsta 
cuprinsă între 65 şi 93 de ani, din care 9 căsătorite, 2 necăsătorite şi 34 văduve; 
dintre cei 30 pacienţi de gen masculin, 14 sunt căsătoriţi, 4 necăsătoriţi şi 12 sunt 
persoane văduve. 
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În ceea ce priveşte nivelul de educaţie, 53,3% dintre pacienţi au absolvit 
ciclul primar/gimnazial, 25,3% au studii medii, iar 21,3% au studii superioare. 
Distribuţia nivelului de educaţie nu diferă semnificativ în funcţie de gen. 

Tabelul nr. 2 
Descrierea demografică a eşantionului în funcţie de diagnostic 

Criteriu Boala 
Alzheimer 

Demenţa 
fronto-

temporală 

Demenţa 
mixtă 

Demenţa 
vasculară 

Total p 

N 26 7 35 7 75  
Gen (%): F 61,5% 42,9% 60,0% 71,4% 60,0% 0,755 
Vârstă: 
media±SD 76,6±8 68,6±10,8 76,0±7,5 75,7±4,8 75,5±8 0,118 

MMSE: 
media±SD 17,3±5,9 18,3±7,2 16,8±5,7 16,9±7,4 17,2±6 0,949 

3.2. INSTRUMENTE 

În cadrul cercetării s-au folosit metode multiple: interviu cu pacientul şi 
aparţinătorul; date de imagistică: CT/RMN; NPI (inventar neuropsihiatric); IADL – 
nivelul de funcţionalitate al pacientului; GDS – Scala de măsurare a depresiei; 
geriatrice; Scala CORNELL – evaluarea depresiei în demenţă. Ţinând seama de 
obiectivele cercetării, vom prezenta în lucrarea de faţă datele privind două categorii 
de metode, respectiv cele care vizează tulburările cognitive (MMSE) şi tulburările 
emoţionale (NPI). 

Fiecare pacient şi aparţinătorul acestuia au trecut printr-o perioadă de 
screening în care au fost înregistrate următoarele informaţii: istoricul medical al 
pacientului, istoricul familial, istoricul social, stilul de viaţă, examenul clinic general, 
testele psihometrice (Mini–Mental State Examination – MMSE, testul ceasului) pe 
baza cărora s-a pus diagnosticul, precum şi rezultatul analizei imagistice 
(CT/RMN). În plus, pentru fiecare subiect inclus în lot s-a utilizat o baterie de teste 
psihometrice şi scale psihopatologice:  

– Mini-Mental State Investigation (MMSE) este instrumentul care evaluează 
starea mentală a unei persoane, prin testarea următoarelor cinci domenii cognitive: 
orientare, memorie, calcul, atenţie şi limbaj, scorul maxim este 30 (Folstein şi 
colab., 1975); 

– Inventarul neuropsihiatric (NPI) este instrumentul utilizat cel mai frecvent 
pentru evaluarea modificărilor afectiv-comportamentale (Cummings şi colab., 2004) 
(vezi tabelul nr. 1), care au intervenit în ultima perioadă de timp. Domeniile evaluate 
sunt: idei delirante, halucinaţii, agitaţie/agresivitate, depresie, anxietate, exaltare/ 
euforie, apatie/indiferenţă, dezinhibiţie, iritabilitate, comportament motor aberant, 
tulburări de somn şi comportament nocturn, tulburări de apetit şi alimentaţie. 
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Fiecare simptom se calculează prin înmulţirea frecvenţei cu severitatea acestuia, iar 
scorul total este calculat ca suma scorurilor simptomelor; 

– Geriatric Depression Scale (GDS), scala pentru evaluarea depresiei la 
pacientul vârstnic (Yesavage, 1982); 

– Scala Cornell, scala pentru evaluarea depresiei la pacientul cu demenţă 
(Alexopoulos, 1988); 

– Scala Instrumental Activities of Daily Living Scale (IADL), care arată 
nivelul de funcţionalitate al pacientului (Lawton, Brody, 1969). 

3.3. PROCEDURA 

 Cercetarea a urmat paşii: 1) interviul clinic al persoanelor cu tulburări 
neurocognitive (MMSE); 2) aplicarea testului NPI; 3) prelucrarea datelor şi analiza 
statistică cu ajutorul funcţiilor statistice din Excel şi SPSS: corelaţia Spearman, 
metoda componentelor principale, testul t-Student, testul χ2, Testul Kruskal-Wallis. 

4. REZULTATE 

Stadiul de evoluţie al patologiei neurodegenerative a fost stabilit în funcţie de 
scorul Mini-Mental State Examination (MMSE): patologia neurodegenerativă se 
agravează odată cu descreşterea scorului MMSE. În concordanţă cu criteriile 
MMSE de stadializare, cei 75 participanţi cu răspuns valid la MMSE se împart în 
patru clase, notate cu MMSE_c (criteriu de stadializare), astfel: un eşantion clinic 
de 11 persoane cu tulburare neurocognitivă severă (scor MMSE 3–10), 17 persoane 
cu tulburare neurocognitivă moderată (scor MMSE 11–14), 28 persoane cu tulburare 
neurocognitivă uşoară până la moderată (scor MMSE 15–20) şi 19 persoane cu 
tulburare neurocognitivă uşoară (scor MMSE peste 20) (Figura 1a).  

 
 

Figura 1a. Distribuţia claselor – MMSE  
în eşantionul studiat N=75. 

Figura 1b. Reprezentarea Boxplot a scorului 
MMSE în funcţie de gen (p=0,004  

pentru Testul Kruskal-Wallis) 
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Începem cu prezentarea corelaţiilor dintre ariile afectiv-comportamentale 
determinate în urma aplicării Inventarului Neuropsihiatric (NPI), respectiv între 
ideile delirante, halucinaţii, agitaţie, depresie, anxietate, euforie, apatie, dezinhibiţie, 
iritabilitate, comportament motor aberant (în tabel: comp. mot. ab.), tulburări de 
somn şi de apetit. Testul NPI a fost aplicat aparţinătorilor: aceştia au evaluat starea 
pacientului prin scorarea frecvenţei şi gravităţii (intensităţii) fiecărei componente a 
inventarului, pe o scară crescătoare cu valori de la 1 la 4. Noi am analizat exclusiv 
corelaţia dintre scorurile ataşate frecvenţelor (evaluarea gravităţii de către respondenţi 
ni s-a părut excesiv de subiectivă). Tabelul nr. 3 prezintă aceste corelaţii. Evaluarea 
în ansamblu a corelaţiilor prezentate în tabel evidenţiază faptul că tulburările 
afective incluse în NPI sunt pozitiv corelate sau necorelate, dar niciodată corelate 
negativ. Cauza ar putea să fie una obiectivă, legată de specificul tulburărilor 
neurocognitive sau/şi una subiectivă, legată de percepţia diferită (subiectivă) pe 
care o au aparţinătorii care au evaluat starea pacientului.  

Pentru o abordare sintetică a variabilelor NPI, am utilizat modelul componentelor 
principale. Astfel, au fost definite trei componente principale: F1, F2 şi F3. Acestea 
explică 70% din varianţa totală a celor 12 variabile iniţiale. Analizând corelaţiile 
componentelor principale F1, F2 şi F3 cu variabilele iniţiale (Tabelul nr. 4 prezintă 
aceste corelaţii) se pot identifica grupele de variabile care caracterizează com-
ponentele principale. 

Cel mai puternic corelate cu F1 sunt variabilele idei delirante, halucinaţii, 
agitaţie şi controlul motor aberant. Componenta principală F1 o identificăm ca variabila 
(latentă) „comportament motor aberant”. Cel mai puternic corelate cu F2 sunt 
variabilele: apatie, tulburările de somn, depresie şi tulburări de apetit. Componenta 
principală F2 o identificăm ca variabila (latentă) „comportament depresiv”.  

Cel mai puternic corelate cu F3 sunt variabilele: euforie, dezinhibiţie, irita-
bilitate, agitaţie şi anxietate. Componenta principală F3 o identificăm ca variabila 
(latentă) „comportament psihotic/maniacal”.  

Examinarea la nivel de celulă (i.e. pereche de variabile) a corelaţiilor din 
Tabelul nr. 3 este utilă pentru a înţelege semnificaţia componentelor principale. 

În continuare, se va studia modul în care scorul MMSE sau apartenenţa la o 
clasă de stadializare MMSE_c modifică manifestările emoţionale descrise de com-
ponentele principale F1, F2, F3 şi de testele GDS şi CORNELL. Vom avea în 
vedere că valori mai mari ale variabilelor F1, F2, F3, GDS şi CORNELL înseamnă 
o stare mai gravă. Dimpotrivă, valori mai mari ale variabilei MMSE înseamnă o 
stare mai bună. 

Analiza scorului MMSE în eşantion arată că pentru femei patologia neuro-
degenerativă este semnificativ mai avansată (p=0,004 pentru Testul Kruskal-Wallis). 
Situaţia a impus o analiză statistică prealabilă, separată pentru femei şi bărbaţi. 
Figura 1b pune în evidenţă acest fapt: 50% dintre femei au un scor MMSE care nu 
depăşeşte 15, în timp ce mai puţin de 25% dintre bărbaţi au un scor mai mic sau 
egal cu 15.  
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Tabelul nr. 3 
Rho, corelaţia rangurilor Spearman şi pragul bilateral de semnificaţie corespunzător (Sig)  

între frecvenţele tulburărilor afective înregistrate în NPI 

NPI  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Rho .860 .726 .539 .440 .258 .280 .293 .407 .564 .475 .491 Idei 

delirante  Sig .000 .000 .000 .000 .026 .015 .011 .000 .000 .000 .000 
2 .860 Rho .592 .432 .334 .303 .191 .220 .304 .476 .454 .431 Halucinaţii 
 .000 Sig .000 .000 .003 .008 .100 .058 .008 .000 .000 .000 
3 .726 .592 Rho .405 .566 .401 .133 .514 .594 .563 .218 .386 Agitaţie 
 .000 .000 Sig .000 .000 .000 .256 .000 .000 .000 .060 .001 
4 .539 .432 .405 Rho .604 .067 .350 .360 .365 .445 .460 .461 Depresie 
 .000 .000 .000 Sig .000 .568 .002 .002 .001 .000 .000 .000 
5 .440 .334 .566 .604 Rho .289 .319 .506 .456 .428 .343 .346 Anxie-tate 
 .000 .003 .000 .000 Sig .012 .005 .000 .000 .000 .003 .002 
6 .258 .303 .401 .067 .289 Rho .003 .546 .345 .225 .053 .152 Euforie 
 .026 .008 .000 .568 .012 Sig .977 .000 .002 .053 .650 .194 
7 .280 .191 .133 .350 .319 .003 Rho .037 -.023 .298 .581 .524 Apatie 
 .015 .100 .256 .002 .005 .977 Sig .754 .842 .009 .000 .000 
8 .293 .220 .514 .360 .506 .546 .037 Rho .532 .463 .102 .236 Dezinhibiţie 
 .011 .058 .000 .002 .000 .000 .754 Sig .000 .000 .382 .041 
9 .407 .304 .594 .365 .456 .345 -.023 .532 Rho .353 .153 .292 Iritabilitate 
 .000 .008 .000 .001 .000 .002 .842 .000 Sig .002 .190 .011 

10 .564 .476 .563 .445 .428 .225 .298 .463 .353 Rho .505 .457 Comp. mot. ab. 
 .000 .000 .000 .000 .000 .053 .009 .000 .002 Sig .000 .000 

11 .475 .454 .218 .460 .343 .053 .581 .102 .153 .505 Rho .693 Tulburări 
somn  .000 .000 .060 .000 .003 .650 .000 .382 .190 .000 Sig .000 

12 .491 .431 .386 .461 .346 .152 .524 .236 .292 .457 .693 Rho Tulburări 
apetit  .000 .000 .001 .000 .002 .194 .000 .041 .011 .000 .000 Sig 

Tabelul nr. 4 
Matricea componentelor principalea 

             Rotated Component Matrix 

Componentea,b Componenta NPI 
F1 F2 F3 

Idei_delirante .898 .260 .177 
Halucinaţii .890 .181 .104 
Agitaţie .615 .113 .589 
Comportament_motor_aberant .582 .413 .290 
Apatie  .858  
Tulburări_somn .404 .748  
Depresie .370 .630 .196 
Tulburări_apetit .477 .583  
Dezinhibiţie .207  .834 
Euforie  –.100 .819 
Iritabilitate .467  .601 
Anxietate .303 .516 .583 

a Matricea transformării lineare (F1, F2, F3)→NPI. Coeficienţii sunt 
corelaţiile Pearson dintre componentele principale şi variabilele NPI.  
b Coeficienţii mai mici în modul de 0,1 nu sunt vizualizaţi. 



 Maria Moglan, Mihaela Roco, Voicu Boscaiu 8 302 

Dependenţa tulburărilor emoţionale de stadiul patologiei neurodegenerative 
poate fi descrisă sintetic de analiza corelaţiilor dintre scorurile care descriu tulburările 
emoţionale (în cazul nostru: GDS, CORNELL, F1, F2 şi F3) şi scorul MMSE, 
interpretat ca un criteriu de stadializare al patologiei neurodegenerative. Tabelul nr. 5 
sintetizează această analiză: GDS şi F2 (componenta comportamentului depresiv 
din NPI) sunt semnificativ corelate cu MMSE atât pentru femei cât şi pentru 
bărbaţi; F3 (componenta comportamentului psihotic/ maniacal) nu corelează cu 
MMSE; scala CORNELL este semnificativ corelată cu MMSE pentru bărbaţi; în 
cazul femeilor, un eşantion mai numeros ar putea evidenţia corelaţii modeste, dar 
semnificative din punct de vedere statistic a scorului MMSE cu scorul CORNELL 
şi cu scorul F1. 

Tabelul nr. 5 
Coeficienţii de corelaţie Rho ai lui Spearman între MMSE şi celelalte scoruri analizate,  

în funcţie de gen 

Corr(MMSE, ##) GDS CORNELL F1 F2 F3 
rho –.387** –.275 –.284 –.535** –.112 F 

(N=45) sig .009 .068 .059 .000 .463 
rho –.515** –.535** .035 –.562** .017 M 

(N=30) sig .004 .002 .853 .001 .931 
** pragul de semnificaţie p verifică relaţia p<0,01. 

Tabelul nr. 6 şi reprezentările grafice din figurile nr. 2 şi nr. 3 exemplifică 
concluziile tabelului nr. 5, reformulate în termenii clasificării (mai uşor de utilizat 
în practica medicală), definită de stadializarea MMSE_c. Consecinţa valorilor 
semnificative (p<0,01) a corelaţiilor negative dintre scorul MMSE şi fiecare dintre 
scorurile GDS, CORNELL şi F2 e evidentă în tabelul nr. 6 şi în figurile 2a, 2b şi 
3a: atât medianele, cât şi mediile scorurilor GDS, CORNELL şi F2 descresc 
progresiv în clasele MMSE c1(3–10), c2(11–14), c3(15–20), c4(21–30). Diferenţele 
dintre clase sunt semnificative (Testul Medianei: p=0,031 pentru GDS, p=0,003 
pentru CORNELL, respectiv p<0,001 pentru F2). 

Trebuie menţionat însă faptul că nu toate diferenţele dintre clase sunt cu 
necesitate semnificative. Menţionăm relaţiile semnificative (semnificaţiile au fost 
calculate pentru Testul Medianei sau Kruskal-Wallis şi au fost ajustate pentru 
comparaţii multiple). Pentru GDS, relaţiile semnificative sunt: c1<c3 (p=0,035); 
c1<c4 (p=0,048); c2<c4 (p=0,020). Pentru CORNELL, relaţiile semnificative sunt: 
c1<c3 (p=0,031); c1<c4 (p=0,002). Pentru F2 relaţiile semnificative sunt: c1<c2 
(p=0,041); c1<c3 (p=0,006); c1<c4 (p<0,001); c2<c4 (p=0,001). 

Considerăm important să subliniem faptul că potrivit concluziilor noastre, 
dintre manifestările emoţionale, exclusiv componenta „comportament depresiv” 
corelează cu nivelul disfuncţiilor cognitive. Componentele „comportament motor 
aberant” şi „comportament psihotic” nu corelează cu nivelul disfuncţiilor cognitive.  
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Tabelul nr. 6 
Media şi mediana scorurilor CORNELL, GDS, F1 (comportament motor aberant),  

F2 (comportament depresiv) şi F3 (comportament psihotic/maniacal)  
pentru stadializarea indusă de MMSE 

Clasa MMSE1) 
(N) 

CORNE LL 
p=,003 

GDS 
p= ,031 

F12) 
p: NS 

F22) 
p < ,001 

F32) 
p: NS 

Media 13.64 10.73 0.19 1.27 0.10 
SD 7.13 4.08 1.06 1.03 0.71 

3-10 
(11) 

Mediana 12.00 13.00 0.03 1.09 0.22 
Media 11.06 9.94 0.49 0.34 –0.22 
SD 4.44 2.88 1.28 0.73 0.74 

11-14 (17) 

Mediana 10.00 9.00 0.29 0.23 –0.50 
Media 9.93 8.64 –0.23 –0.20 0.05 
SD 5.19 2.74 0.75 0.77 1.16 

15-20 (28) 

Mediana 9.00 8.50 –0.48 –0.27 –0.29 
Media 8.11 6.47 –0.21 –0.74 0.07 
SD 4.74 3.01 0.90 0.66 1.12 

20-30 (19) 

Mediana 7.00 7.00 –0.40 –0.90 –0.42 
Media 10.27 8.69 0.00 0.00 0.00 
SD 5.43 3.35 1.00 1.00 1.00 

Total 

Mediana 10.00 9.00 –0.37 –0.06 –0.33 
1) Pentru comparare a fost utilizat Testul Medianei. 
2) Scorurile F1, F2 şi F3 au fost definite prin metoda componentelor principale, în consecinţă au media 
0 şi abaterea media pătratică 1. 

  
Figura 2 a, b. Reprezentarea Boxplot a distribuţiei scorului GDS şi CORNELL în funcţie  

de clasele MMSE_c. Distribuţiile în clase diferă semnificativ (Testul Medianei:  
p=0,031pentru GDS şi p=0,006 pentru CORNELL). 



 Maria Moglan, Mihaela Roco, Voicu Boscaiu 10 304 

  
Figura 3 a, b. Reprezentarea Boxplot a distribuţiei scorului F2 şi F3 în funcţie de clasele MMSE_c. 

Pentru F2 distribuţiile în clase diferă semnificativ (Testul Medianei: p<0,001);  
pentru F3 diferenţele nu sunt semnificative. 

5. CONCLUZII 

Datele obţinute au confirmat ipotezele cercetării. Diagnoza şi tratamentul 
patologiei neurodegenerative trebuie să aibă în vedere atât tulburările cognitive, cât 
şi tulburările emoţionale.  

Mai precis, cu cât pacientul se află într-o fază mai avansată a tulburărilor 
cognitive, cu atât tulburările afective sunt mai accentuate (tabelul nr. 5). Trebuie  
să menţionăm faptul că, dintre manifestările emoţionale, exclusiv componenta 
„comportament depresiv” corelează semnificativ cu nivelul disfuncţiilor cognitive. 
Componentele „comportament motor aberant” şi „comportament psihotic” nu 
corelează cu nivelul disfuncţiilor cognitive. Interpretare: componenta „comportament 
depresiv” corelează cu nivelul disfuncţiilor cognitive pentru toată cazuistica noastră 
(boala Alzheimer, demenţa fronto-temporală, demenţa mixtă, demenţa vasculară). 
Componentele „comportament motor aberant” şi „comportament psihotic” sunt 
specifice unei patologii mai restrânse. 

Alte concluzii care au rezultat din cercetare: 1) componentele „comportament 
motor aberant”, „comportament depresiv” şi „comportament psihotic/maniacal” 
sunt necorelate în cazul tulburărilor neurodegenerative (evident, conform teoriei 
componentelor principale); 2) prevalenţa şi nivelul/gravitatea tulburărilor neuro-
degenerative sunt mai mari la femei decât la bărbaţi.  

Cercetarea a arătat că trebuie să se acorde atenţie tratamentului care se referă 
la disfuncţiile cognitive, dar, în acelaşi timp, este important să optimizăm şi 
manifestările emoţionale ale persoanelor afectate. De aici rezultă necesitatea unor 
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abordări noi (Roco, Moglan, 2015), atât în ceea ce priveşte instrumentul de 
diagnosticare al tulburărilor emoţionale, cât şi dezvoltarea unei metode de tratament 
nonfarmacologic, de stimulare afectiv-comportamentală adaptată nevoilor persoanelor 
cu patologie neurodegenerativă. 

6. LIMITELE LUCRĂRII 

Cea mai importantă limită a lucrării o reprezintă dimensiunea redusă a 
eşantionului, insuficient pentru o analiză multifactorială (în funcţie de gen, patologie, 
nivel MMSE etc.). 

7. DIRECŢII/PERSPECTIVE PRIVIND CONTINUAREA CERCETĂRII 

În dezvoltarea conceptului de stimulare afectiv-comportamentală am pornit 
de la terapia prin stimulare cognitivă care este un tratament nonfarmacologic bazat 
pe dovezi în cadrul căreia am integrat exerciţii de stimulare afectiv-comporta-
mentală. Cercetările recomandă utilizarea acestei terapii pentru persoanele cu 
tulburare neurocognitivă uşoară până la moderată, indiferent de tratamentul 
medicamentos primit, aşa cum indică National Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE, 2006), în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor cu tulburări 
neurocognitive. Acest tip de intervenţie poate să acţioneze atât asupra nivelului 
afectiv-comportamental, cât şi a celui cognitiv şi integrează metode de artterapie. 

Obiectivul programului este dezvoltarea unor modalităţi de restructurare 
afectiv-comportamentală cu scopul de a preveni apariţia tulburărilor BPSD şi a 
stimula abilităţile cognitive. 

Chiar dacă cercetarea empirică este încă limitată, există unele dovezi că acest 
tip de stimulare are o valoare terapeutică pentru persoanele cu patologie neuro-
degenerativă. Se estimează îmbunătăţirea următoarelor domenii: capacitatea de 
auto-exprimare, de comunicare şi cele privind starea de spirit a participanţilor. 
Această abordare poate avea eficacitate în tratarea tulburărilor emoţionale ale celor 
bolnavi şi, de aici, posibilitatea includerii unor astfel de sesiuni în domeniul 
serviciilor de îngrijire, terapia fiind proiectată pentru a îmbunătăţi stările afective, a 
stimula abilităţile cognitive şi a promova abilităţile sociale în rândul pacienţilor 
(Halpern şi colab., 2008). Sentimentul de incluziune socială se dezvoltă (Eekelaar 
şi colab., 2012), se îmbunătăţesc abilităţile reziduale, starea de spirit şi cogniţia 
(Rylatt, 2012). 

Un astfel de studiu pilot l-am desfăşurat în cadrul Centrului Memoriei. 
Participanţii au fost persoane diagnosticate cu patologie neurodegenerativă de 
tipul: boala Alzheimer, demenţă vasculară, demenţă mixtă şi demenţă fronto-
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temporală cu vârsta între 47 ani şi 94 ani. Modulul de stimulare afectiv-cognitivă  
s-a desfăşurat pe parcursul a 14 săptămâni. Fiecare şedinţă a durat 90 de minute şi a 
avut următoarea structură:  

Prezentarea participanţilor: după ce toţi participanţii au intrat în sală şi au luat 
loc, au fost rugaţi să spună câteva lucruri despre propria persoană, despre familia 
lor. Dacă nu, au fost rugaţi să relateze ce s-a mai întâmplat de la ultima şedinţă. Ce 
a făcut fiecare? Cum s-a simţit?  

Prezentarea temei pentru acasă: fiecare participant a fost rugat să prezinte 
tema pe care a pregătit-o şi să spună dacă a fost o sarcină dificilă, unde a 
întâmpinat dificultăţi? Dacă a fost o sarcină plăcută, de ce consideră că a fost 
plăcut? Ce s-a îmbunătăţit sau nu după rezolvarea acesteia?  

Prezentarea şedinţei din ziua respectivă: am amintit participanţilor că principalul 
scop este ca fiecare să se simtă bine, să aibă un timp în care să facă câteva lucruri 
interesante, care să îi ajute şi mai târziu. Sentimentele de încredere şi stimă de sine, 
socializarea alături de ceilalţi, sunt factori care influenţează pozitiv şi duc la 
creşterea calităţii vieţii. La început am desfăşurat câteva exerciţii de încălzire. 
Tipurile de exerciţii (dintre care enumerăm: „plasa de siguranţă”, „să facem curăţenie”, 
„trăsăturile mele”, „cutia de inspiraţie” etc.) au avut menirea să dezvolte încrederea 
în sine, stima de sine, menţinerea independenţei, dezvoltarea/adoptarea unor tehnici 
noi de coping/adaptare. Au urmat exerciţiile propriu-zise dintre care menţionăm: 
„cutia cu amintiri parfumate”, „ce culoare are familia mea”, „care sunt emoţiile din 
corpul meu”, „cea mai frumoasă melodie”, „cea mai frumoasă vacanţă”, care au 
avut scopul de a explora capacităţile emoţionale şi fizice, abilităţile de adaptare, 
rememorarea unor evenimente din trecutul recent sau mai îndepărtat şi explorarea 
emoţiilor ataşate acelor amintiri. Şedinţa s-a încheiat cu comunicarea impresiilor 
legate de şedinţa de stimulare şi a temei pentru data viitoare. Şedinţele de stimulare 
afectiv-comportamentală au condus o mai bună capacitate de comunicare şi de 
auto-exprimare, precum şi la îmbunătăţirea stării de spirit a participanţilor şi au 
subliniat faptul că acest tip de stimulare are o valoare terapeutică pentru persoanele 
cu patologie neurodegenerativă. 

Primit în redacţie la: 31.10.2016  
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REZUMAT 

Cercetările psihologice privind patologia neurodegenerativă sunt, de obicei, orientate în 
domeniul tulburărilor de memorie, funcţiilor cognitive, de atenţie, exprimare verbală, comportament. 
Există puţine studii sau cercetări empirice legate de tulburările afective la persoanele cu patologii 
neurodegenerative în România. Tulburările emoţionale din stadiile avansate ale bolii sunt studiate 
strict în ceea ce priveşte tratamentul medicamentos. Intenţionăm să cercetăm particularităţile 
simptomelor noncognitive în comparaţie cu cele cognitive şi să propunem o nouă terapie 
nonfarmacologică bazată pe stimulare afectiv-comportamentală. În opinia noastră, stimularea afectiv-
comportamentală este foarte importantă pentru creşterea calităţii vieţii pacienţilor şi îngrijitorilor 
acestora. 
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Abstract 

This article summarizes the results of a correlational study which aimed to estimate the 
relationships between several domains of personality traits and work-related attitudes among 
employees from three companies (N = 96). Participants completed four standardized instruments measuring 
five domains of personality traits (i.e., neuroticism, extraversion, openness to new experiences, 
agreeableness, and conscientiousness), work engagement, work involvement, and job satisfaction. 
Personality traits were measured using the Big Five Inventory (O. P. John, E. M. Donahue and  
R. L. Kentle). Work engagement was operationalized with a shortened version of the Utrecht Work 
Engagement Scale (W. B. Scaufeli, A. B. Bakker and M. Salanova). Work involvement was captured 
using the Job Involvement Questionnaire (R. N. Kanungo). A ten-item scale for measuring overall job 
satisfaction was designed. We found no significant differences between men and women in respect to 
work-related attitudes. Extraversion and conscientiousness were positive predictors of work engagement, 
while neuroticism was a negative predictor of work involvement. These factors of personality 
accounted for between 5.1% and 5.8% of the variance in work engagement and work involvement 
scores. In sum, our results suggest that personality dispositions play an important role in shaping the 
attitudes that employees develop toward work they perform. 

Cuvinte-cheie: trăsături de personalitate, model Big Five, angajaţi, implicare în munca 
profesională, dedicare în muncă, satisfacţie faţă de muncă. 

Keywords: personality traits, Big-Five model, employees, work engagement, work involvement, 
job satisfaction. 

1. INTRODUCERE 

Prin atitudinile pe care membrii unei organizaţii le manifestă faţă de valorile 
şi scopurile acesteia, precum şi faţă de munca pe care sunt învestiţi să o realizeze, 
organizaţia poate câştiga sau, dimpotrivă, poate pierde pe termen lung. Într-un sens 
generic, atitudinea unui angajat faţă de munca profesională pe care o realizează 
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într-o organizaţie desemnează ansamblul evaluărilor pe care angajatul le face cu 
privire la diferitele aspecte ale muncii, la care se adaugă emoţiile pozitive sau 
negative pe care le trăieşte, comportamentele pe care le manifestă în anumite 
situaţii care au legătură cu munca sa, precum şi ataşamentul faţă de propriul loc de 
muncă şi faţă de organizaţie (Judge şi Kammeyer-Mueller, 2012). Unii dintre 
angajaţi exprimă un nivel foarte ridicat al satisfacţiei faţă de munca pe care o 
realizează, ca urmare a performanţelor notabile care atrag aprecierile pozitive şi 
respectul din partea şefilor şi a colegilor de echipă. Alţii sunt permanent nemulţumiţi 
de locurile de muncă pe care le au, fiind predispuşi să părăsească relativ repede 
organizaţia în care activează. Satisfacţia faţă de muncă este definită ca nivelul 
emoţiilor pozitive pe care un angajat le resimte, atunci când evaluează global sau 
multidimensional propria muncă (Hulin şi Judge, 2003; Jex, 2002; Parker, 2007). 
La dimensiunea referitoare la emoţiile pozitive, se adaugă atât o dimensiune 
cognitivă, cât şi una comportamentală, ajungându-se, astfel, la definirea satisfacţiei 
faţă de muncă în termenii referitori la conceptualizarea atitudinii (ca obiect de 
studiu al psihologiei sociale). Dimensiunea cognitivă vizează ansamblul credinţelor 
pe care un angajat le are în legătură cu propria slujbă (Hulin şi Judge, 2003). 
Dimensiunea comportamentală este legată de comportamentele manifeste sau 
tendinţele comportamentale ale angajatului, care sunt relaţionate cu munca pe care 
o realizează într-un anumit domeniu.  

Satisfacţia faţă de munca profesională implică un mod complex de raportare a 
fiecărui angajat fie la totalitatea aspectelor referitoare la munca pe care o realizează, fie 
la unele aspecte pe care angajatul le consideră mai importante pentru îndeplinirea 
propriilor nevoi. Diferenţele dintre angajaţi în ceea ce priveşte satisfacţia faţă de 
muncă au la bază atât factori individuali (de exemplu: vârsta, nivelul educaţiei şi al 
calificării profesionale, vechimea în munca într-un anumit domeniu etc.), cât şi 
factori organizaţionali (de exemplu: climatul social şi emoţional din organizaţie, 
practicile în domeniul adoptării deciziilor, modalităţile de implementare a schimbărilor 
etc.), la care se adaugă stilul subiectiv în care angajaţii percep şi evaluează aceşti 
factori (Judge şi Kinger, 2008). De asemenea, Johns (1998) considera că satisfacţia 
faţă de muncă poate fi privită nu numai ca o dominantă atitudinală a angajaţilor, 
care este dependentă de contextul organizaţional, ci şi ca expresia personalităţii 
acestora. Astfel, unii dintre angajaţi sunt predispuşi să fie mai mult sau mai puţin 
satisfăcuţi de munca lor, deşi climatul din organizaţie şi condiţiile intrinseci muncii 
sunt similare pentru toţi angajaţii. Pe de o parte, sunt angajaţi care, indiferent de 
condiţii, ajung să „pună suflet” în ceea ce fac în plan profesional, găsindu-şi vocaţia în 
profesia pe care o exercită şi declarându-se satisfăcuţi de viaţa lor profesională. Pe 
de altă parte, există angajaţi care nu au niciodată sentimentul că fac ceea ce le 
place, deşi schimbă mai multe locuri de muncă şi chiar domenii ocupaţionale.  

În literatura anglo-saxonă şi americană din domeniul psihologiei muncii şi 
din cel al comportamentului organizaţional, există referinţe cu privire la factorii 
dispoziţionali ai personalităţii angajaţilor care contribuie la satisfacţia acestora faţă 
de locul de muncă (Judge, Heller şi Mount, 2002; Ilieş şi Judge, 2003). O atenţie 
deosebită a fost acordată relaţiei dintre afectivitatea pozitivă (vs. afectivitatea 
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negativă) şi satisfacţia angajaţilor. Într-o meta-analiză, Connolly şi Viswesvaran 
(2000) au raportat o corelaţie egală cu 0.49 între nivelul afectivităţii pozitive şi cel 
al satisfacţiei faţă de muncă, respectiv o corelaţie egală cu –0.33 între afectivitatea 
negativă şi satisfacţie. Cum era de aşteptat, cele cinci domenii de trăsături ale 
personalităţii, care sunt diferenţiate în binecunoscutul model Big Five, au fost 
relaţionate cu satisfacţia faţă de muncă în rândul angajaţilor din diverse sectoare 
ocupaţionale. Într-un sens generic, trăsăturile de personalitate sunt predispoziţii 
relativ stabile ale indivizilor umani, care stau la baza consistenţei şi coerenţei 
comportamentelor pe care aceştia le manifestă în diferite situaţii (Rolland, 2004). 
Trăsăturile de personalitate se exprimă prin stiluri emoţionale, atitudinale, motiva-
ţionale, acţionale şi de interrelaţionare socială, care sunt caracteristice indivizilor şi 
stabile în timp. Studiile care au vizat organizarea personalităţii au demonstrat, în 
mod convingător, că numeroasele caracteristici ale unui individ pot fi rezumate 
prin cinci dimensiuni (domenii de trăsături), care sunt relevante pentru descrierea 
funcţionării individului în viaţa personală, precum şi în domeniile social şi 
profesional: nevrotismul/instabilitatea emoţională (vs. stabilitatea emoţională), extra-
versiunea, deschiderea în planul mental şi al experienţelor personale, agreabilitatea 
şi conştiinciozitatea (Rolland, 2004). Judge, Heller şi Mount (2002) au publicat o 
meta-analiză prin care au vizat relaţia dintre domeniile de trăsături ale personalităţii 
şi satisfacţia angajaţilor. Valorile medii (corectate ţinându-se cont de erorile de 
eşantionare a subiecţilor din studiile meta-analizate şi de fidelitatea instrumentelor 
prin care fuseseră evaluate personalitatea şi satisfacţia) ale corelaţiilor dintre cei 
cinci factori ai personalităţii şi satisfacţia faţă de muncă au fost următoarele: –0.29 
(N = 24527 subiecţi) – pentru nevrotism, 0.25 (N = 20184 subiecţi) – pentru extra-
versiune, 0.02 (N = 15196 subiecţi) – pentru deschidere, 0.17 (N = 11856 subiecţi) – 
pentru agreabilitate, respectiv 0.26 (N = 21719 subiecţi) – pentru conştiinciozitate. 
În contextul unui alt studiu de factură meta-analitică, Ilieş şi Judge (2003) au 
examinat relaţiile dintre cele cinci domenii de trăsături ale personalităţii, afectivitatea 
pozitivă şi negativă, respectiv satisfacţia angajaţilor din diverse sectoare ocupaţionale. 
Corelaţia multiplă dintre setul reprezentat de factorii personalităţii, pe de o parte, 
iar pe de alta, nivelul satisfacţiei faţă de muncă a fost egală cu 0.41 (aşadar, 
împreună, factorii personalităţii au explicat aproximativ 17% din varianţa satisfacţiei). 
Cei mai consistenţi predictori ai satisfacţiei angajaţilor au fost stabilitatea 
emoţională (β = 0.20), extraversiunea (β = 0.21) şi conştiinciozitatea (β = 0.20). De 
asemenea, atât afectivitatea pozitivă (β = 0.44), cât şi cea negativă (β = –0.25) au 
fost predictori ai satisfacţiei angajaţilor. 

Alte două dimensiuni atitudinale care au constituit centrul de interes pentru 
prezentul studiu sunt implicarea în munca profesională şi dedicarea angajaţilor în 
munca pe care o realizează. În ultimii ani, implicarea în muncă (engl. work engage-
ment) a beneficiat de o atenţie deosebită din partea cercetătorilor din domeniul 
psihologiei muncii şi al psihologiei organizaţionale. Acest construct desemnează 
starea mentală pozitivă, de împlinire, care apare în contextul muncii pe care un 
angajat o prestează într-o organizaţie şi care este caracterizată prin vigoare, dăruire 
şi absorbire în procesul muncii (Schaufeli, Bakker şi Salanova, 2006). Pentru un 
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angajat, implicarea în muncă circumscrie, mai degrabă, o stare cognitivă şi afectivă 
persistentă în timp şi nu una de moment, legată de un anumit aspect al muncii, 
eveniment, comportament sau de o anumită persoană. Vigoarea se caracterizează 
prin niveluri ridicate ale energiei fizice, mentale şi rezilienţei şi prin dorinţa 
angajatului de a depune eforturi pentru realizarea activităţilor şi a sarcinilor de 
serviciu, în ciuda dificultăţilor pe care le întâmpină (Schaufeli şi Bakker, 2004). 
Dăruirea implică sentimentul angajatului că munca pe care o realizează are 
semnificaţie, este importantă, reprezintă o sursă de inspiraţie şi îi oferă provocări 
pentru dezvoltarea profesională şi personală. Angajaţii care se dăruiesc muncii îşi 
îndeplinesc sarcinile cu entuziasm şi sunt mândri de ceea ce fac. Absorbirea implică 
capacitatea de concentrare totală şi preocuparea constantă faţă de activităţile profesionale. 
Angajaţii absorbiţi de munca lor sunt atât de concentraţi asupra a ceea ce fac, încât 
uită de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Adesea, le este greu să se detaşeze de ceea 
ce întreprind la serviciu (de exemplu, îşi iau de muncă acasă sau le vorbesc 
prietenilor cu entuziasm despre aceasta). Printre variabilele care contribuie la 
implicarea în munca profesională sau o facilitează, se numără (Paveloni şi Vîrgă, 
2013): caracteristicile posturilor (de exemplu: suprasolicitarea cu sarcini, ambiguitatea/ 
claritatea rolurilor, conflictele între roluri, autonomia în îndeplinirea rolurilor 
profesionale specifice unui post), suportul informaţional şi emoţional din partea 
colegilor şi a supervizorilor, recunoaşterea şi recompensarea muncii bine realizată, 
percepţia angajaţilor cu privire la justiţia procedurală din organizaţie, încrederea 
angajaţilor în manageri şi leadership-ul autentic, percepţia cu privire la climatul 
etic din organizaţie etc. Relaţia dintre implicarea în muncă şi caracteristicile 
personalităţii angajaţilor a fost mai puţin studiată. Într-un studiu corelaţional 
(Inceoglu şi Warr, 2011), nivelul stabilităţii emoţionale (β = 0.17) şi cel al con-
ştiinciozităţii (β = 0.28) au fost predictori pozitivi ai implicării în rândul a 741 de 
angajaţi din diverse sectoare publice sau private. Atunci când au fost controlate 
efectele din partea genului, vârstei şi educaţiei angajaţilor, faţeta conştiinciozităţii 
referitoare la orientarea către realizarea scopurilor a fost predictor pozitiv al implicării 
în munca profesională (β = 0.25), alături de factorul global reprezentat de stabilitatea 
emoţională. În contextul unui alt studiu corelaţional, Woods şi Sofat (2013) au 
investigat relaţiile dintre domeniile de trăsături ale personalităţii (operaţionalizate 
utilizându-se modelul Big Five) şi implicarea în muncă în rândul a 238 de adulţi 
din Marea Britanie. Asertivitatea (faţetă a factorului referitor la extraversiune) şi 
preocuparea permanentă a angajaţilor pentru a rămâne ocupaţi din punct de vedere 
profesional (ca faţetă a conştiinciozităţii) au fost cei mai puternici predictori ai 
implicării în munca profesională, având atât efecte directe, cât şi efecte indirecte 
(mediate de percepţia pozitivă pe care angajaţii o aveau despre munca pe care o 
realizau). De asemenea, nevrotismul a avut un efect indirect asupra nivelului 
implicării în muncă, însă acesta a fost marginal din punctul de vedere al semni-
ficaţiei statistice. Cercetătorii s-au întrebat dacă trăsăturile personalităţii angajaţilor 
sunt predictori ai implicării în muncă independent de caracteristicile posturilor şi 
dacă aduc un plus semnificativ la explicarea varianţei acestei dimensiuni atitudinale. În 
acest sens, Kim, Shin şi Swanger (2009) au efectuat un studiu ale cărui rezultate au 
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evidenţiat că, deşi unele dintre trăsăturile personalităţii (de exemplu, nevrotismul 
sau conştiinciozitatea) au o contribuţie independentă la explicarea diferenţelor 
dintre angajaţi în ceea ce privea implicarea în muncă, anumiţi factori intrinseci şi 
extrinseci muncii (de exemplu, poziţia profesională sau varietatea abilităţilor/ 
sarcinilor de lucru necesare realizării muncii) au o putere predictivă mai consistentă. 

Dedicarea în munca profesională (engl. work involvement) este conceptualizată 
prin măsura în care un angajat se identifică din punct de vedere psihologic cu şi 
este preocupat de munca pe care o desfăşoară într-o organizaţie (Kanungo, 1982). 
Această dimensiune reflectă semnificaţiile individuale pe care angajaţii le ataşează 
muncii pe care o prestează (Elloy şi Terpening, 1992). Autorii care s-au ocupat de 
construct accentuează importanţa implicării în plan psihologic şi a preocupării faţă 
de muncă, de care un angajat dă dovadă. Angajaţii cărora le este caracteristic un 
nivel ridicat al dedicării tind să perceapă munca pe care o realizează ca pe o parte 
importantă a identităţii de sine. Dedicarea în muncă este rezultatul evaluărilor 
cognitive pe care angajaţii le realizează cu privire la potenţialul posturilor pe care 
le deţin de a le satisface propriile nevoi (de exemplu, nevoia de dezvoltare sau 
nevoia de a avea scopuri personale stabile în timp şi clare). Angajaţii dedicaţi 
muncii pe care o prestează tind să considere sarcinile şi îndatoririle pe care le au ca 
fiind o parte foarte importantă a existenţei lor (Brown şi Leigh, 1996). Pentru astfel 
de angajaţi, productivitatea şi calitatea muncii reprezintă un factor important care 
contribuie la starea de bine. Constatările studiilor evidenţiază relaţii consistente 
între această dimensiune a atitudinii pe care angajaţii o manifestă faţă de propria 
lor muncă şi performanţele individuale (Brown şi Leigh, 1996; Rotenberry şi 
Moberg, 2007). De asemenea, studiile au evidenţiat o relaţie pozitivă între nivelul 
ridicat al dedicării în muncă şi nivelul ridicat al satisfacţiei în rândul angajaţilor din 
diverse sectoare ocupaţionale (Elloy, Everett şi Flynn, 1991; Patterson şi O’Driscoll, 
1990). Întrucât dedicarea în muncă reflectă un set de valori şi atitudini cu privire la 
un aspect important al vieţii unui individ, autorii au presupus existenţa unor relaţii 
semnificative între această dimensiune şi anumite caracteristici ale personalităţii 
angajaţilor. În contextul unui studiu corelaţional realizat pe un eşantion de 279 de 
angajaţi full-time, Bozionelos (2004) a evidenţiat rolul predictiv al interacţiunii 
dintre factorii de personalitate referitori la extraversiune şi deschiderea în planul 
mental şi al experienţelor personale. Cele două dimensiuni ale personalităţii au avut 
o contribuţie independentă de efectele din partea genului, educaţiei şi gradului 
profesional al angajaţilor care au participat la studiu. Într-un alt studiu (Eswaran, 
Islam şi Yusuf, 2011), extraversiunea (β = 0.46) şi agreabilitatea (β = 0.21) au fost 
predictori ai dedicării în muncă în rândul a 105 angajaţi ai unei bănci comerciale 
din Malaezia. La rândul lor, Liao şi Lee (2009) au investigat relaţiile dintre 
domeniile de trăsături ale personalităţii şi dedicarea în muncă în rândul a 272 de 
angajaţi din mai multe fabrici din domeniul industriei materialelor plastice din 
Taiwan. Pentru toate domeniile de trăsături ale personalităţii, datele analizei bazate 
pe modelarea prin ecuaţii structurale au evidenţiat efecte semnificative şi în 
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sensurile aşteptate asupra nivelului dedicării în muncă. Nevrotismul a avut un efect 
negativ, iar celelalte domenii de trăsături (extraversiunea, deschiderea, agreabilitatea şi 
conştiinciozitatea) au avut efecte pozitive. 

2. METODOLOGIE 

2.1. SCOP 

Astăzi, există un consens larg între cercetătorii din domeniul psihologiei 
muncii şi din cel al psihologiei organizaţionale, profesioniştii din domeniul gestionării 
resurselor umane şi managerii organizaţiilor care activează în diverse sectoare, 
potrivit căruia personalitatea angajaţilor reprezintă un factor-cheie care le influenţează 
atitudinile şi comportamentele pe care le manifestă la locul de muncă şi, în general, 
în mediul organizaţional. În literatura internaţională, interesul pentru relaţia dintre 
personalitatea angajaţilor şi atitudinile şi/sau comportamentele pe care aceştia le 
manifestă la locul de muncă şi în organizaţiile în care activează se reflectă în 
numărul mare de articole ştiinţifice şi capitole publicate în volume colective, după 
anul 2000 (Bozionelos, 2004; Cullen şi Sackett, 2003; Judge, Heller şi Mount, 
2002; Ilieş şi Judge, 2003; Inceoglu şi Warr, 2011; Kim, Shin şi Swanger, 2009; 
Liao şi Lee, 2009; Staw, 2004; Woods şi Sofat, 2013). În România, problematica a 
suscitat un interes limitat (Sulea, Maricuţoiu, Zaborilă Dumitru şi Pitariu, 2010; 
Vîrgă, Zaborilă, Sulea şi Maricuţoiu, 2009). Într-un studiu care a urmărit adaptarea 
şi validarea instrumentului Utrecht Work Engagement Scale (UWES; Schaufeli, 
Baker şi Salanova, 2006), pentru a fi utilizat în studiile care sunt interesate de 
contextul organizaţional românesc, Vîrgă, Zaborilă, Sulea şi Maricuţoiu (2009) au 
corelat scorurile pe care 178 de angajaţi ai unei regii publice le-au obţinut pentru 
dimensiunile implicării în munca profesională cu scorurile pentru domeniile de 
trăsături ale personalităţii, care au fost diferenţiate utilizându-se modelul Big Five. 
Autorii au raportat corelaţii pozitive şi semnificative între scorul global pentru 
implicarea în muncă şi scorurile pentru extraversiune (r = 0.29), respectiv agreabilitate 
(r = 0.32). Într-un alt studiu de factură meta-analitică, Sulea, Maricuţoiu, Zaborilă 
Dumitru şi Pitariu (2010) au raportat corelaţii negative între nivelurile agreabilităţii 
şi conştiinciozităţii, respectiv comportamentele contraproductive pe care angajaţii 
le manifestau la locul de muncă. Totuşi, alte dimensiuni ale atitudinilor pe care 
angajaţii le manifestă în relaţie cu propria lor muncă (de exemplu, dedicarea în 
muncă sau satisfacţia) nu au stat în atenţia cercetătorilor autohtoni.  

De aceea, în prezentul studiu, ne-am propus evidenţierea rolului pe care 
trăsăturile de personalitate ale angajaţilor (conceptualizate ca dispoziţii individuale 
care stau la baza răspunsurilor comportamentale care apar în relaţie cu diverse 
solicitări) îl au în explicarea diferenţelor individuale în domeniul atitudinilor faţă 
de muncă. Atenţia noastră s-a concentrat pe trei dimensiuni atitudinale inter-
conectate, şi anume implicarea în muncă, dedicarea în muncă, respectiv satisfacţia 
faţă de munca pe un anumit post. 



7 Trăsături de personalitate şi atitudini faţă de muncă 315 

2.2. VARIABILE ŞI DESIGN 

Studiul s-a bazat pe un design corelaţional. Valorile variabilelor de interes au 
fost obţinute prin administrarea de chestionare standardizate angajaţilor care activau în 
cadrul a trei societăţi comerciale. În modelele de predicţie testate, variabilele 
independente au fost reprezentate de trăsăturile personalităţii (operaţionalizate 
utilizându-se binecunoscutul model Big Five), respectiv de o serie de caracteristici 
socio-demografice şi variabile referitoare la statutul profesional (sexul şi vârsta 
angajaţilor, nivelul educaţiei şi vechimea în munca pe posturile pe care activau). 
Implicarea în rezolvarea sarcinilor profesionale, dedicarea angajaţilor în raport cu 
scopurile şi responsabilităţile pe care le aveau, respectiv satisfacţia faţă de muncă 
au reprezentat variabilele dependente. Modelele de predicţie au fost testate 
utilizându-se analiza de regresie multiplă liniară. 

2.3. PARTICIPANŢI ŞI PROCEDURĂ 

Datele studiului provin din prelucrarea răspunsurilor a 96 de angajaţi (62 de 
femei şi 34 de bărbaţi) care activau pe diferite posturi (de exemplu: programator, 
operator computer, consilier juridic, agent vânzări, agent contractări şi achiziţii, asistent 
comercial, manager proiect, team leader etc.) în cadrul a trei societăţi comerciale 
specializate pe produse informatice pentru domeniul legislativ, respectiv outsourcing. 
În momentul colectării datelor, participanţii aveau vârste cuprinse între 23 şi 55 de 
ani (m = 32.87; mediana = 30; s = 7.45). Vechimea în munca pe posturi era 
cuprinsă între 0.25 şi 15.67 ani (m = 4.86; mediana = 3.50; s = 4.18). În ceea ce 
priveşte vârsta şi vechimea în muncă, nu s-au înregistrat diferenţe între femei şi 
bărbaţi. Au predominat participanţii care aveau studii universitare sau postuniver-
sitare (masterat). Participanţii au completat chestionarele individual, răspunsurile 
fiind anonime. Pentru o parte dintre angajaţi, administrarea chestionarelor a fost 
realizată în timpul programului de lucru. Alţi angajaţi au completat chestionarele 
acasă, returnându-le investigatorilor în zilele următoare. 

2.4. CHESTIONARELE ADMINISTRATE 

Pentru măsurarea domeniilor de trăsături ale personalităţii în eşantionul de 
angajaţi care au participat la prezentul studiu, am utilizat versiunea în limba română 
pentru Big Five Inventory (BFI; O. P. John, E. M. Donahue şi R. L. Kentle – instrument 
redat intregral în Benet-Martínez şi John, 1998; pentru scopuri de cercetare, versiunea 
originală a inventarului este disponibilă şi pe http://www.ocf.berkeley.edu). Versiunea 
originală în limba engleză a instrumentului BFI a fost tradusă în limba română de 
către primul dintre autorii prezentului articol. Inventarul include 44 de itemi (de 
exemplu: ,,Mă văd ca o persoană care, în viaţa de zi cu zi, este generoasă şi se 
oferă să-i ajute pe alţii”), la care participanţii au răspuns pe o scală de tip Likert cu 
cinci ancore verbale, de la 1 – dezacord puternic la 5 – acord puternic. Pentru 
fiecare domeniu de trăsături (factor), scorul total al unui angajat a fost obţinut prin 
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calcularea mediei scorurilor la itemii corespunzători (domeniu de variaţie posibil: 
1–5). Pentru prezentul eşantion de angajaţi, valorile consistenţei interne (coefi-
cientul α) au fost satisfăcătoare, după cum urmează: nevrotism – 0.80, extra-
versiune – 0.82, deschidere – 0.77, agreabilitate – 0.75, conştiinciozitate – 0.81. 

Implicarea în munca profesională a fost măsurată utilizându-se versiunea în 
limba română pentru forma scurtă a binecunoscutei scale Utrecht (UWES; Schaufeli şi 
Baker, 2004; Schaufeli, Baker şi Salanova, 2006). Instrumentul include nouă itemi 
care operaţionalizează cele trei dimensiuni ale implicării în muncă, şi anume: 
vigoarea (de exemplu: ,,Când muncesc la serviciu, mă simt puternic/-ă şi viguros/ 
-oasă.”), dăruirea (de exemplu: ,,Sunt mândru/-ă de munca pe care o fac la serviciu.”) 
şi absorbirea (de exemplu: ,,Când muncesc la serviciu, uit, pur şi simplu, de mine”). 
La fiecare item, angajaţii au răspuns pe o scală de tip Likert cu şapte ancore verbale, 
de la 0 – niciodată, la 6 – întotdeauna. Autorii scalei recomandă atât calcularea 
unui scor total (ca media scorurilor la toţi itemii), cât şi a câte unui scor pentru 
fiecare dintre dimensiunile implicării în muncă. Autorii demersului de standardizare 
pentru contextul organizaţional românesc au sugerat că modelul de măsurare 
unifactorial este mai adecvat (cu valori ale consistenţei interne peste 0.80), motiv 
pentru care, în prezentul studiu, a fost utilizat în analizele cantitative doar scorul 
total (domeniu de variaţie posibil: 0–6). Pentru prezentul studiu, consistenţa internă 
a fost foarte bună (α = 0.92). 

Dedicarea angajaţilor în munca pe care o realizau a fost măsurată cu 
versiunea în limba română pentru instrumentul Job Involvement Questionnaire 
(JIQ; Kanungo, 1982). Versiunea originală în limba engleză a fost tradusă în limba 
română de către primul dintre autorii prezentului articol. JIQ include zece itemi (de 
exemplu: ,,Cele mai multe dintre interesele mele sunt legate de slujba pe care o 
am.”), la care angajaţii au răspuns pe o scală de tip Likert cu cinci ancore verbale, 
de la 1 – dezacord puternic la 5 – acord puternic. Pentru fiecare participant, scorul 
total a fost obţinut prin însumarea scorurilor la itemi (domeniul posibil de variaţie: 
10–50). Pentru prezentul eşantion de angajaţi, valoarea consistenţei interne a fost 
foarte bună (α = 0.88). 

Satisfacţia generală faţă de muncă a fost măsurată cu o scală cu zece itemi 
construită de primul dintre autorii prezentului studiu. Itemii au vizat satisfacţia pe 
care participanţii o aveau faţă de aspecte ale muncii, precum condiţiile fizice şi 
securitatea, programul de lucru, relaţiile cu şefii, sistemul de salarizare şi recom-
pensele financiare suplimentare, stilul de conducere a organizaţiei, oportunităţile de 
avansare şi promovare sau resursele materiale necesare desfăşurării muncii în 
condiţii optime. Fiecărui item i-a fost alocată o scală pentru răspunsuri cu şase 
variante, de la 1 – total nemulţumit(ă) la 6 – mulţumit în totalitate(ă). Pentru 
fiecare participant, scorul la scală a fost obţinut prin însumarea scorurilor la itemi 
(domeniu de variaţie posibil: 10–60). Pentru eşantionul de angajaţi care au 
participat la prezentul studiu, valoarea consistenţei interne a fost bună (α = 0.84). 
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3. REZULTATE 

3.1. ANALIZE DESCRIPTIVE ŞI COMPARATIVE 

Tabelul nr. 1 sumarizează mediile (m), abaterile standard (s) şi valorile 
indicatorilor formei (skewness şi kurtosis) pentru distribuţiile variabilelor care au 
fost urmărite în prezentul studiu. 

Tabelul nr. 1 
Indicatori statistici descriptivi pentru variabilele urmărite 

Variabile m s Skewness Kurtosis zKolmogorov-Smirnov 
Nevrotism 2.57 0.74 0.43 –0.28 1.10 
Extraversiune 3.59 0.70 –0.59 0.05 1.03 
Deschidere 3.70 0.56 –0.21 0.10 0.62 
Agreabilitate 4.01 0.54 –1.15 1.52 1.84 ** 
Conştiinciozitate 4.10 0.55 –0.80 0.07 1.42 * 
Satisfacţie faţă de muncă 41.02 7.58 –0.08 0.11 0.70 
Implicare în muncă 3.65 1.05 0.20 –0.45 1.06 
Dedicare în muncă 27.28 7.34 0.39 –0.05 0.75 

Notă: * p < 0.05; ** p < 0.01. 

Participanţii la studiu au tins să obţină scoruri moderate pentru nevrotism şi 
dedicarea în muncă, respectiv scoruri moderate spre ridicate pentru celelalte 
domenii de trăsături ale personalităţii, precum şi pentru satisfacţia faţă de muncă şi 
implicare. Literatura metodologică sugerează existenţa unor probleme majore în 
ceea ce priveşte indicatorii simetriei şi boltirii distribuţiei unei variabile atunci când 
valorile acestora sunt mai mici decât –1 sau mai mari decât 1 (Morgan, Leech, 
Gloeckner şi Barrett, 2004). În urma analizei valorilor indicatorilor skewness şi 
kurtosis, nu s-au constatat probleme semnificative pentru niciuna dintre variabilele 
pe care le-am urmărit în prezentul studiu. Cu excepţia agreabilităţii, valorile testului 
zKolmogorov-Smirnov care a fost utilizat pentru estimarea normalităţii distribuţiilor 
variabilelor nu au fost semnificative statistic. Aceste rezultate au justificat utilizarea 
analizei de regresie multiplă liniară, în vederea explorării relaţiilor dintre domeniile 
de trăsături ale personalităţii şi atitudinile faţă de muncă. 

Tabelul nr. 2 prezintă datele obţinute în urma efectuării comparaţiilor în 
funcţie de genul participanţilor la studiu. 

Tabelul nr. 2 
Date ale comparaţiilor în funcţie de genul angajaţilor chestionaţi 

Bărbaţi Femei Variabile dependente m s m s t 

Satisfacţie faţă de muncă 40.44 7.00 41.33 7.92 –0.55 
Implicare în muncă 3.61 1.04 3.67 1.06 –0.27 
Dedicare în muncă 28.61 7.12 26.53 7.41 1.33 

Notă: Nicio diferenţă nu a fost semnificativă din punct de vedere statistic. 
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Deşi femeile au obţinut o medie uşor mai ridicată la satisfacţia faţă de muncă, 
iar bărbaţii au înregistrat o medie cu peste două puncte mai ridicată la dedicarea în 
muncă, diferenţele constatate nu au fost semnificative. Prin urmare, în cadrul modelelor 
de regresie, genul participanţilor nu a fost luat în considerare ca variabilă 
independentă. 

3.2. DATE CORELAŢIONALE 

Tabelul nr. 3 prezintă valorile corelaţiilor dintre dimensiunile atitudinii faţă 
de munca profesională, pe de o parte, iar pe de alta, vârsta şi vechimea în muncă a 
participanţilor, respectiv scorurile pe care le-au obţinut la domeniile de trăsături ale 
personalităţii. Dedicarea în munca profesională a corelat pozitiv şi semnificativ din 
punct de vedere statistic atât cu vârsta, cât şi cu vechimea în muncă. Implicarea în 
muncă a corelat pozitiv şi semnificativ cu scorurile la extraversiune, agreabilitate şi 
conştiinciozitate. De asemenea, implicarea în muncă s-a asociat negativ cu 
nevrotismul. La rândul ei, dedicarea în muncă a corelat negativ şi semnificativ cu 
scorul la nevrotism, însă intensitatea acestei relaţii a fost ceva mai modestă. 

Tabelul nr. 3 
Corelaţiile dintre scorurile pentru domeniile de trăsături de personalitate  

în rândul angajaţilor chestionaţi şi scorurile pentru atitudinile faţă de muncă 

Variabile Satisfacţie faţă de muncă Implicare în muncă Dedicare în muncă 
Vârstă 0.14 0.17 0.31 ** 

Vechime în muncă 0.11 0.16 0.34 ** 

Nevrotism 0.08 –0.26 ** –0.22 * 

Extraversiune –0.13 0.37 *** 0.17 

Deschidere –0.04 0.16 0.01 

Agreabilitate 0.05 0.29 ** 0.14 

Conştiinciozitate –0.006 0.39 ** 0.09 

Notă: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001. 

3.3. DATE ALE ANALIZELOR DE REGRESIE 

Tabelul nr. 4 prezintă datele analizelor de regresie multiplă liniară. Toate 
modelele de regresie au inclus constanta în ecuaţii. Atunci când implicarea a fost 
variabilă dependentă, agreabilitatea şi conştiinciozitatea au fost introduse (ca variabile 
independente) în două modele de regresie separate, pentru a se evita multi-
coliniaritatea dintre scorurile la cele două dimensiuni ale personalităţii (precizăm 
că mărimea corelaţiei dintre scorurile la agreabilitate şi conştiinciozitate a fost 
egală cu 0.65, p < 0.001). 
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Tabelul nr. 4 
Date ale analizelor de regresie multiplă liniară 

Variabile 
independente 

B ES β R R2 FR 

Variabila dependentă = implicare în muncă 
Nevrotism –0.11 0.15 –0.07 0.41 0.168 6.20 ** 
Extraversiune 0.41 0.16 0.27 *    
Agreabilitate 0.29 0.21 0.15    

Variabila dependentă = implicare în muncă 
Nevrotism –0.12 0.14 –0.09 0.45 0.206 7.97 *** 
Extraversiune 0.30 0.16 0.20    
Conştiinciozitate 0.51 0.20 0.27 *    

Variabila dependentă = dedicare în muncă 
Vârstă 0.05 0.19 0.05 0.41 0.169 6.21 ** 
Vechime în muncă 0.51 0.34 0.29    
Nevrotism –2.23 0.93 –0.22 *    

Notă: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001. 

Modelul de regresie în care nevrotismul, extraversiunea şi agreabilitatea au 
reprezentat variabilele independente a fost semnificativ din punct de vedere 
statistic. Împreună, variabilele independente au explicat 16.8% din varianţa scorului la 
implicarea în munca profesională. Doar extraversiunea a fost predictor pozitiv 
pentru nivelul implicării în muncă, explicând 5.8% din varianţa variabilei dependente. 

De asemenea, cel de-al doilea model, în care nevrotismul, extraversiunea şi 
conştiinciozitatea au fost luate în considerare ca variabile independente, a fost 
semnificativ din punct de vedere statistic. Împreună, variabilele independente au 
explicat 20.6% din varianţa scorului pentru implicarea în muncă. Conştiinciozitatea 
a fost singurul predictor. Scorul pentru acest factor al personalităţii a explicat 5.5% 
din diferenţele dintre angajaţi în ceea ce priveşte nivelul implicării în munca 
profesională. 

Modelul de regresie care a inclus dedicarea în muncă în calitate de variabilă 
dependentă şi vârsta, vechimea în muncă, respectiv nevrotismul ca variabile 
independente a fost, de asemenea, semnificativ din punct de vedere statistic. 
Variabilele independente au explicat împreună aproximativ 17% din varianţa 
dedicării în muncă. Doar scorul pentru nevrotism a fost predictor negativ, 
explicând 5.1% din varianţa dedicării în muncă. 

4. DISCUŢII 

Relaţia dintre trăsăturile stabile ale personalităţii angajaţilor şi dimensiunile 
atitudinii faţă de munca profesională a constituit obiectivul a numeroase studii 
cantitative, dintre care majoritatea au utilizat un design corelaţional. În contextul 
acestor studii, personalitatea a fost conceptualizată prin raportarea la cinci mari 
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domenii de trăsături, şi anume: instabilitatea emoţională, extraversiunea, deschiderea în 
planul ideilor, al emoţiilor, acţiunilor şi al relaţiilor interpersonale, agreabilitatea, 
respectiv conştiinciozitatea. Cercetătorii au relaţionat aceşti factori ai personalităţii 
cu: satisfacţia angajaţilor faţă de locul de muncă (Ilies şi Judge, 2003; Judge, Heller 
şi Mount, 2002), implicarea în rezolvarea sarcinilor profesionale (Inceoglu şi Warr, 
2011; Kim, Shin şi Swanger, 2009; Langelaan, Bakker, van Doornen şi Schaufeli, 
2006; Woods şi Sofat, 2013), dedicarea în muncă (Bozionelos, 2004; Eswaran, 
Islam şi Yusuf, 2011; Liao şi Lee, 2009), precum şi cu alte dimensiuni.  

În acest articol sunt sumarizate rezultatele unui studiu corelaţional desfăşurat 
în rândul angajaţilor din trei societăţi comerciale de mărime mică din regiunea 
Moldovei. Conform presupunerilor de la care am pornit, instabilitatea emoţională 
(nevrotismul) este un predictor negativ pentru satisfacţia faţă de muncă, respectiv 
implicarea şi dedicarea în muncă. Pe de altă parte, am presupus că extraversiunea, 
deschiderea în planul mental şi al experienţelor personale, agreabilitatea şi con-
ştiinciozitatea sunt predictori negativi ai dimensiunilor atitudinale vizate. Cu 
excepţia dedicării în muncă care a evidenţiat o corelaţie pozitivă cu vârsta, nu s-au 
constatat relaţii de asociere semnificative între celelalte dimensiuni ale atitudinii 
faţă de muncă şi caracteristicile socio-demografice ale angajaţilor. Aceste rezultate 
pot fi atribuite faptului că prezentul eşantion de angajaţi a avut un volum relativ 
scăzut şi a fost foarte omogen în ceea ce priveşte specializarea profesională. 
Majoritatea studiilor care au raportat relaţii consistente şi demne de analizat între 
variabilele socio-demografice şi implicarea în muncă (sau simptomele specifice 
epuizării profesionale – ca dimensiune psihologică opusă) au fost realizate pe 
eşantioane largi care au cuprins, în general, între 500 şi 1000 de respondenţi (apud 
Kim, Shin şi Swanger, 2009). 

Datele analizelor de regresie multiplă liniară au susţinut o parte dintre 
presupunerile de la care s-a pornit. Astfel, extraversiunea a fost predictor pozitiv al 
nivelului implicării angajaţilor în munca pe care o realizau. Acest rezultat a fost 
convergent cu datele raportate în alte studii (Inceoglu şi Warr, 2011; Langelaan, 
Bakker, van Doornen şi Schaufeli, 2006). Extraversiunea reprezintă o dimensiune a 
personalităţii care include trăsături, precum gregaritatea, sociabilitatea, activismul, 
asertivitatea în relaţiile interpersonale, plăcerea de a vorbi cu alte persoane, senzaţia de 
energie, ambiţia şi căutarea provocărilor (Rolland, 2004). Persoanele care obţin 
scoruri ridicate la acest factor de personalitate sunt, de regulă, joviale, interactive şi 
,,vocale”, stabilind interacţiuni sociale bune şi beneficiind de popularitate în 
grupurile din care fac parte. Ele tind să utilizeze mediul profesional în care 
activează ca un mijloc pentru a se afirma şi a-şi satisface propriile aspiraţii (Hurley, 
1998). Rezultatele studiului meta-analitic realizat de Judge, Heller şi Mount (2002) 
indică faptul că persoanele extraverte au resurse pentru obţinerea succesului în 
domenii profesionale care implică contactele interpersonale (precum vânzările sau 
serviciile private), dar şi în munca pe posturi manageriale. De asemenea, persoanele 
extraverte tind să fie mai bune în contextul programelor de formare profesională şi 
să raporteze un nivel mai ridicat al satisfacţiei faţă de job-urile pe care le deţin. O 
altă posibilă explicaţie pentru relaţia pozitivă dintre extraversiune şi implicarea în 
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munca profesională trebuie să ia în calcul faptul că angajaţii extraverţi au abilitatea 
de a utiliza mai bine propriile competenţe profesionale, ceea ce le permite să se 
considere eficace în rezolvarea sarcinilor şi să obţină succesul şi satisfacţia faţă de 
munca pe care o realizează (van den Berg şi Feij, 2003). Rezultatele pozitive pe 
care le obţin în munca pe care o întreprind le întăreşte acestor angajaţi motivaţia 
pozitivă şi pot contribui la creşterea nivelului implicării.  

Un al doilea predictor pozitiv (care a avut o contribuţie comparabilă în 
explicarea varianţei scorului pentru implicarea în muncă) a fost conştiinciozitatea. 
Acest rezultat este convergent cu datele raportate de Inceoglu şi Warr (2011), 
respectiv de Kim, Shin şi Swanger (2009). Rezultatul sugerează că angajaţii cărora 
le sunt caracteristice responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor profesionale, 
orientarea către organizarea propriilor scopuri, obiective şi activităţi, precum şi 
perseverenţa în urmărirea acestora manifestă tendinţa de a-şi canaliza energia în 
direcţia rezolvării sarcinilor de la serviciu, pe care reuşesc să le finalizeze cu 
succes. Fiind persoane disciplinate şi având simţul datoriei, angajaţii conştiincioşi 
recunosc importanţa realizării scopurilor profesionale şi investesc energie şi efort 
pentru a-şi îndeplini responsabilităţile într-un mod eficient şi a obţine satisfacţia 
(Burch şi Anderson, 2004). Judge şi Ilies (2002) au sugerat că factorul de perso-
nalitate referitor la conştiinciozitate are o valoare instrumentală pentru succesul la 
locul de muncă, alături de nivelul motivaţiei pentru muncă şi dorinţa angajaţilor de 
a fi productivi. Angajaţii cărora le este caracteristică conştiinciozitatea tind să 
funcţioneze într-un mod productiv, îndeplinind mai multe sarcini într-un timp scurt. 
Aceasta le aduce aprecieri pozitive din partea şefilor şi şanse mai mari de a fi 
promovaţi sau de a obţine diverse beneficii consistente, de unde şi relaţia pozitivă 
dintre conştiinciozitate şi implicarea în muncă. 

Nevrotismul a fost predictor negativ al dedicării de care angajaţii chestionaţi 
dădeau dovadă în munca profesională. Acest rezultat a fost convergent cu datele 
raportate în studiul realizat de Liao şi Lee (2009). Persoanele instabile din punct de 
vedere emoţional tind să experimenteze emoţii negative, precum anxietate, depresie, 
furie sau sentimente de insecuritate, la care se adaugă ruminaţiile cognitive despre 
propria lor incapacitate şi despre posibilul eşec (Rolland, 2004). Unui angajat 
instabil în planul funcţionării emoţionale îi lipseşte încrederea în propriile 
competenţe şi optimismul (mai ales atunci când se confruntă cu solicitări intense la 
locul de muncă şi/sau în viaţa personală). Aceste aspecte pot fi asociate unui nivel 
mai scăzut al ambiţiei şi al orientării către realizarea scopurilor în domeniul carierei 
profesionale (Barrick, Mount şi Judge, 2001). Angajaţii instabili emoţional sunt 
mai puţin eficienţi în munca pe care o realizează, deoarece tind să se concentreze, 
mai degrabă, pe controlul posibilelor riscuri care pot apărea, precum şi pe evitarea 
eşecului în realizarea sarcinilor. Aceştia sunt foarte sensibili la evaluările negative 
din partea colegilor de muncă sau a şefilor, considerând feedback-ul cu privire la 
munca pe care au realizat-o ca reprezentând o ameninţare, ceea ce tinde să le 
producă anxietate şi să le reducă eforturile orientate către atingerea scopurilor pe 
care şi le fixează (Smither, London şi Richmond, 2005). 
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5. IMPLICAŢII PRACTICE 

În prezentul studiu, trei dintre domeniile de trăsături ale personalităţii 
(instabilitatea emoţională, extraversiunea şi conştiinciozitatea) au evidenţiat relaţii 
de asociere semnificative cu implicarea în rezolvarea sarcinilor profesionale, 
respectiv cu dedicarea în muncă în eşantionul de angajaţi care au fost chestionaţi. 
Aceste rezultate pot fi adăugate dovezilor empirice potrivit cărora personalitatea 
angajaţilor reprezintă un factor care trebuie luat în calcul, atunci când specialiştii 
din departamentele de resurse umane ale organizaţiilor urmăresc: a) identificarea 
resurselor personale pe care angajaţii se pot baza, în efortul de dezvoltare a 
potenţialului profesional şi b) identificarea factorilor care explică scăderea motivaţiei 
pentru muncă, performanţele slabe sau ineficienţa în rândul unora dintre angajaţi. 

Includerea probelor psihologice pentru evaluarea personalităţii în procesul de 
selecţie a candidaţilor pentru diferite posturi poate furniza specialiştilor în domeniul 
recrutării şi selecţiei resurselor umane informaţii utile despre potenţialul de dezvoltare 
profesională a fiecăruia dintre candidaţi. O mai bună cunoaştere a caracteristicilor 
personalităţii angajaţilor poate contribui la eforturile orientate către planificarea 
strategică a personalului, prin dezvoltarea competenţelor profesionale care joacă un 
rol cheie în adaptarea la solicitările specifice fiecărui post de muncă şi în înde-
plinirea misiunii unei organizaţii. 

Primit în redacţie la: 19.10.2016 
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REZUMAT 

Acest articol sumarizează rezultatele unui studiu corelaţional care a urmărit estimarea relaţiilor 
dintre domeniile de trăsături ale personalităţii şi atitudinile faţă de muncă în rândul angajaţilor din trei 
societăţi comerciale (N = 96). Participanţii au completat patru intrumente standardizate prin care au 
fost măsurate cinci domenii de trăsături ale personalităţii (şi anume, nevrotismul, extraversiunea, 
deschiderea spre noi experienţe, agreabilitatea şi conştiinciozitatea), implicarea în muncă, dedicarea 
în muncă şi satisfacţia faţă de muncă. Trăsăturile de personalitate au fost măsurate utilizându-se 
instrumentul Big Five Inventory (O. P. John, E. M. Donahue şi R. L. Kentle). Implicarea în muncă a 
fost operaţionalizată cu o versiune prescurtată pentru Utrecht Work Engagement Scale (W. B. Scaufeli,  
A. B. Bakker şi M. Salanova). Dedicarea în muncă a fost măsurată cu instrumentul Job Involvement 
Questionnaire (R. N. Kanungo). Pentru măsurarea satisfacţiei generale faţă de muncă, a fost 
proiectată o scală cu zece itemi. Pentru niciuna dintre atitudinile faţă de muncă, nu am constatat 
diferenţe semnificative între femei şi bărbaţi. Extraversiunea şi conştiinciozitatea au fost predictori 
pozitivi ai implicării în muncă, în timp ce nevrotismul a fost predictor negativ al dedicării în muncă. 
Aceşti factori ai personalităţii au explicat între 5.1% şi 5.8% din varianţa scorurilor pe care 
participanţii la studiu le-au obţinut pentru implicarea şi dedicarea în contextul muncii profesionale. 
Coroborate, rezultatele studiului sugerează că dispoziţiile personalităţii joacă un rol important în 
configurarea atitudinilor pe care angajaţii le dezvoltă în raport cu munca pe care o realizează. 
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Abstract 

The aim of the paper is to analyse the perception of the military personnel from the Romanian 
Gendarmerie regarding their psychosocial work environment and health. The sample included  
2680 subjects nested in 54 military units around the country (work experience between 1 and  
36 years). The instrument used to collect data was the Copenhagen Psychosocial Questionnaire 
(COPSOQ II) developed by the Danish researchers from the National Institute of Occupational 
Health. We used only 34 scales which are grouped in 6 dimensions: demands at work, work 
organization & job contents, collaboration & leadership, work-person interphase, values, workplace, 
health & well-being. The results showed that: (1) military personnel presents a medium level of 
psychosocial risks, the only exception being the demands for hiding emotions, (2) there are significant 
differences between the results obtained in Denmark and Romania regarding the scales focused on 
collaboration & leadership and health & well-being, (3) there are significant differences between 
employees and managers, the latter seem to be exposed to higher level of risks, (4) the reliability 
coefficients of 14 scales have inadequate indexes. 
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1. INTRODUCERE 

Încă din 1989, de când a fost aprobată directiva-cadru europeană privind 
securitatea şi sănătatea în muncă (Directiva 89/391/CEE), angajatorii au fost 
obligaţi să pună în aplicare măsuri de prevenire a accidentelor la locul de muncă şi 
a bolilor profesionale. În plus, partenerii sociali europeni au recunoscut importanţa 
riscurilor psihosociale prin semnarea acordului-cadru privind stresul la locul de 
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muncă (2004) şi a celui privind hărţuirea şi violenţa la locul de muncă (2007). 
Astfel, strategiile organizaţiilor trebuie să includă şi combaterea riscurilor psiho-
sociale (EUROFOUND şi EU-OSHA, 2014). 

De asemenea, Pactul european pentru sănătate mintală şi bunăstare (2008) 
desemnează sănătatea mintală la locul de muncă drept unul dintre domeniile prioritare 
şi recomandă punerea în aplicare a programelor de sănătate mintală şi bunăstare 
împreună cu programe de evaluare şi prevenire a riscurilor pentru situaţiile care pot 
cauza efecte adverse asupra sănătăţii mintale a lucrătorilor (stres, comportament 
abuziv, precum violenţa sau hărţuirea la locul de muncă, consum excesiv de 
alcool, consum de droguri) şi scheme de intervenţie timpurie la locurile de muncă. 

Pe de altă parte, încă din 2007, Agenţia Europeană pentru sănătate şi securitate în 
muncă arăta că pe piaţa muncii, pe lângă factorii psihosociali „clasici” (legaţi de 
cerinţele postului), au apărut riscuri psihosociale emergente care se referă la: (a) 
insecuritatea postului şi posibilitatea şomajului, (b) îmbătrânirea populaţiei angajate şi 
dificultăţile de adaptare la noile tehnologii şi proceduri, (c) intensificarea muncii 
(ore multe lucrate, munca sub presiunea timpului), (d) cerinţe emoţionale crescute, 
(e) dezechilibru între viaţa profesională şi cea familială, (f) hărţuirea şi abuzul.  

Aceste riscuri psihosociale pot exercita o influenţă majoră asupra sănătăţii 
fizice şi mintale a angajaţilor, putând cauza problemele de sănătate specifice, 
precum stres, epuizare, anxietate, iritabilitate, depresie. Mai mult decât atât, potrivit 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii (EU-OSHA, 2010), problemele psihosociale 
pot avea un impact major asupra angajatorului prin scăderea productivităţii şi a 
moralului şi pot conduce la boli, accidente, stigmatizare, izolare şi chiar deces. De 
asemenea, conform reglementărilor din M.A.I. (O.m.a.i. 257/2007), riscurile psiho-
sociale se referă la toţi acei factori fizici, sociali şi psihologici, prezenţi în mediul 
profesional, acţionând independent sau în interrelaţie, precum şi orice element 
relevant din organizarea activităţii pentru care există indicii de asociere pozitivă 
semnificativă între expunere şi modificarea reversibilă sau ireversibilă a stării ori 
funcţionării psihologice şi care deţin potenţialul de a cauza afecţiuni psihice, 
accidente de muncă/evenimente deosebite sau neîndeplinirea sarcinilor şi îndatoririlor.  

Având în vedere aceste priorităţi şi recomandări naţionale şi internaţionale, a 
fost desfăşurat un studiu amplu la finalul anului 2014 în scopul de a estima 
prezenţa diferitelor riscuri psihosociale în activitatea desfăşurată de personalul 
Jandarmeriei.  

În acest context, este util de precizat faptul că Jandarmeria Română este 
instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Afacerilor 
Interne, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 
proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor 
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încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale 
statului şi combaterea actelor de terorism1. Activitatea jandarmilor este marcată atât 
de cerinţe organizaţionale (specifice instituţiilor publice: administrativ-birocratice), cât 
şi de cerinţe operaţionale specifice legate de misiunile pe care le au de îndeplinit, în 
special cele de ordine publică şi pază şi protecţie instituţională cu respectarea 
regulamentelor şi restricţiilor specific militare (disciplină militară, imperativitatea 
ordinului). 

Studiul a fost motivat de faptul că activitatea personalului din domeniul 
ordinii şi siguranţei publice este în general solicitantă din punct de vedere psihic 
(Liţă, 2008). De exemplu, activitatea de ordine publică presupune a fi în stradă, 
ceea ce face ca expunerea la diferite riscuri psihosociale să fie maximă. De asemenea, 
activitatea este de tip 24/7, militarii având obligaţia de a se prezenta la serviciu ori 
de câte ori situaţia o impune, mulţi lucrând în schimburi sau cu program de lucru 
impredictibil. Sunt situaţii în care misiunile sunt de 1–2 săptămâni implicând 
părăsirea localităţii de domiciliu (grupări mobile), putându-se extinde pe durată 
imprevizibilă. Dincolo de aceste cerinţe, militarii sunt expuşi ultrajului şi a altor 
riscuri care provin din relaţionarea cu persoane periculoase (recidivişti, consumatori de 
droguri) sau desfăşurării activităţii în locaţii periculoase (zone alpine, locuri 
izolate, dezastre naturale).  

Având în vedere solicitările menţionate, ne-am propus identificarea unui 
profil al principalelor riscuri psihosociale existente în activitatea personalului din 
unităţile Jandarmeriei Române. Materialul continuă seria studiilor realizate în ultimii 
ani în domeniul diagnozei organizaţionale (Liţă, Secu, Ţoi, Vlădan, 2015; Liţă, 
Secu, 2015; Liţă, 2014a; Liţă, 2014b; Liţă, Scrieciu, Ţoi, 2014; Liţă, 2013), 
încercând să contureze opinia personalului cu privire la activitatea desfăşurată. 

2. PRECIZĂRI METODOLOGICE 

2.1. INSTRUMENTUL DE COLECTARE A DATELOR 

Datele au fost colectate cu ajutorul Chestionarului Copenhaga privind 
Factorii Psihosociali (COPSOQ II) care a fost construit în 1997 de cercetătorii din 
Danemarca (Pejtersen şi colab., 2010; Kristensen şi colab., 2005) şi reprezintă un 
instrument standardizat şi validat de măsurare a riscurilor psihosociale.  

Itemii chestionarului sunt grupaţi pe 6 axe principale (cu un total de 34 de 
dimensiuni şi 128 de întrebări) reprezentate de: 

• Axa 1 – cerinţele muncii (cerinţe cantitative, ritm de muncă, cerinţe 
cognitive, cerinţe emoţionale, cerinţa de a ascunde emoţiile reale); 
 

1 LEGEA nr. 550 din 29 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea 
Jandarmeriei Române. 
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• Axa 2 – organizarea şi conţinutul muncii (influenţă, posibilităţile de 
dezvoltare personală, varietate, semnificaţie şi angajament); 

• Axa 3 – relaţii interpersonale şi calitatea conducerii (predictibilitate, 
apreciere, claritatea şi conflictul de rol, calitatea actului de conducere, suportul 
social în grupul de lucru, integrarea în colectiv); 

• Axa 4 – interfaţa muncă–individ (securitate, satisfacţie, relaţia muncă-
familie); 

• Axa 5 – valori profesionale (încredere, includere, echitate); 
• Axa 6 – sănătatea şi starea de bine (starea generală de sănătate, tulburările 

de somn, epuizarea, stresul, simptome depresive, cognitive, somatice, autoefica-
citatea percepută). 

2.2. LOTUL DE SUBIECŢI 

Lotul de subiecţi a fost format din 2680 de militari grupaţi în 54 de unităţi 
din ţară, în fiecare unitate existând între 10 şi 94 de respondenţi, care aveau o 
vechime în activitate între 1 si 36 de ani. 

2.3. ANALIZA DATELOR 

Datele au fost prelucrate prin calcularea mediei fiecărei scale, iar scorul 
obţinut se poate situa între 0 şi 100 de puncte.  

3. REZULTATE 

Rezultatele obţinute trebuie interpretate cu precauţie deoarece coeficienţii de 
fidelitate ai scalelor pe eşantionul studiului nu sunt adecvaţi în cazul tuturor celor 
34 de scale şi variază între 0,34 şi 0,91. Din sinteza comparativă a acestora, care 
este prezentată în Tabelul nr. 1, se observă că varianta utilizată în studiu are 14 scale cu 
coeficienţi discutabili sau necorespunzători spre deosebire de varianta originală 
care are doar 5 scale în acea categorie.  

Tabelul nr. 1 
Coeficienţii de fidelitate ai scalelor din COPSOQ II 

Calificativ Mărimea Varianta românească Varianta originală 
Excelent  (.90 – .99) 2 scale – 
Foarte bun  (.80 – .89) 9 scale 15 scale 
Adecvat (.70 – .79) 8 scale 13 scale 
Discutabil (.60 – .69) 7 scale 3 scale 
Necorespunzător (.01 – .59) 7 scale 2 scale 
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În continuare sunt prezentate două analize referitoare la comparaţia între 
România şi Danemarca şi comparaţia între rezultatele obţinute de personalul cu 
funcţii de execuţie şi personalul cu funcţii de conducere. 

Tabelul nr. 2 
Comparaţie România-Danemarca la scalele COPSOQ II 

Scale Jandarmerie N=2680 Danemarca N=3517 
Cerinţele profesionale Medie Ab.St.  Medie Ab.St.  

Dif. 

Cerinţe cantitative – QD  40.80 14.44 Mediu 40.2 20.5 Mediu 0.6 
Intensitatea ritmului de muncă – WP  51.90 21.79 Mediu 59.5 19.1 Mediu –7.6 
Cerinţe cognitive – CD  71.67 17.67 Ridicat 63.9 18.7 Ridicat 7.77 
Cerinţe emoţionale – ED 51.07 15.69 Mediu 40.7 24.3 Mediu 10.37 
Cerinţa de a masca emoţiile – HE 64.78 20.33 Ridicat 50.6 20.8 Mediu 14.18 
Organizarea şi conţinutul sarcinilor de muncă Medie Ab.St.  Medie Ab.St.   
Influenţa la locul de muncă – IN 44.95 23.49 Mediu 49.8 21.2 Mediu –4.85 
Posibilitate de dezvoltare personală – PD 73.28 18.04 Ridicat 65.9 17.6 Ridicat 7.38 
Varietatea muncii – VA 55.66 21.81 Mediu 60.4 21.4 Mediu –4.74 
Semnificaţia muncii – MW 78.65 16.51 Ridicat 73.8 15.8 Ridicat 4.85 
Angajament organizaţional – CW 69.59 19.10 Ridicat 60.9 20.4 Ridicat 8.69 
Relaţii interpersonale şi calitatea conducerii Medie Ab.St.  Medie Ab.St.   
Predictibilitatea muncii – PR 74.31 19.97 Ridicat 57.7 20.9 Mediu 16.61 
Apreciere la locul de muncă – RE 76.84 19.26 Ridicat 66.2 19.9 Ridicat 10.64 
Claritatea rolului – CL 83.01 14.42 Ridicat 73.5 16.4 Ridicat 9.51 
Conflict de rol – CO 35.52 22.28 Mediu 42 16.6 Mediu –6.48 
Calitatea leadershipului – QL 76.46 24.36 Ridicat 55.3 21.1 Mediu 21.16 
Suport social de la supervizori – SS 80.44 22.45 Ridicat 61.6 22.4 Ridicat 18.84 
Suport social de la colegi – SC 69.82 21.04 Ridicat 57.3 19.7 Mediu 12.52 
Comunitate socio-profesională – SW 80.86 18.45 Ridicat 78.7 18.9 Ridicat 2.16 
Interfaţa muncă–familie Medie Ab.St.  Medie Ab.St.   
Insecuritatea postului – JI 23.56 20.19 Scăzut 23.7 20.8 Scăzut –0.14 
Satisfacţie profesională – JS 62.68 24.59 Ridicat 65.3 18.2 Ridicat –2.62 
Conflict viaţă de familie-muncă – WF 16.94 21.95 Scăzut 33.5 24.3 Scăzut –16.56 
Conflict muncă-viaţă de familie – FW 3.46 13.30 Scăzut 7.6 15.3 Scăzut –4.14 
Valori organizaţionale Medie Ab.St.  Medie Ab.St.   
Încrederea în conducere – TM 75.66 18.40 Ridicat 67 17.7 Ridicat 8.66 
Încredere mutuală între angajaţi – TE 77.37 18.63 Ridicat 68.6 16.9 Ridicat 8.77 
Includere socială – SI 49.84 19.70 Mediu 59.2 17.7 Mediu –9.36 
Corectitudine şi respect – JU 65.34 22.62 Ridicat 67.5 16.3 Ridicat –2.16 
Sănătate şi stare de bine Medie Ab.St.  Medie Ab.St.   
Stare de sănătate autopercepută – GH 59.54 28.73 Mediu 66 20.9 Ridicat –6.46 
Epuizare – BO 9.63 15.78 Scăzut 34.1 18.2 Scăzut –24.47 
Stres – ST 8.49 15.16 Scăzut 26.7 17.7 Scăzut –18.21 
Probleme de somn – SL 6.60 14.05 Scăzut 21.3 19 Scăzut –14.7 
Simptome depresive – DS 4.45 11.64 Scăzut 21 16.5 Scăzut –16.55 
Simptome somatice cauzate de stres – SO 4.06 11.48 Scăzut 17.8 16 Scăzut –13.74 
Simtome cognitive cauzate de stres – CS 3.57 11.80 Scăzut 17.8 15.7 Scăzut –14.23 
Auto-eficacitate – SE 71.08 16.80 Ridicat 67.5 16 Ridicat 3.58 
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În Tabelul nr. 2 sunt prezentate mediile obţinute la cele 6 domenii principale 
ale COPSOQ II de către personalul Jandarmeriei şi se observă că: 

• rezultatele obţinute la cele 5 scale din cadrul cerinţelor profesionale indică 
o evaluare preponderent bună, printre exigenţele activităţii aflându-se o ridicată 
solicitare cognitivă, dar şi o cerinţa crescută de a masca emoţiile.  

• rezultatele obţinute la cele 5 scale referitoare la organizarea şi conţinutul 
sarcinilor de muncă indică o evaluare preponderent bună, trei aspecte fiind 
apreciate la un nivel ridicat (posibilitatea de dezvoltare personală, semnificaţia 
muncii şi angajamentul organizaţional). 

• rezultatele obţinute la cele 8 scale privind relaţiile interpersonale şi 
calitatea conducerii indică o evaluare foarte bună a acestor dimensiuni, militarii 
considerând că activitatea este predictibilă, sarcinile lor fiind clare şi cu un nivel 
scăzut al conflictului de rol, sunt apreciaţi şi primesc suportul social necesar.  

• rezultatele obţinute la cele 4 scale ale interfeţei muncă–familie indică o 
evaluare foarte bună, satisfacţia profesională situându-se la un nivel peste medie, 
iar insecuritatea postului şi conflictele carieră–familie au un scor scăzut.  

• rezultatele obţinute la cele 4 scale privind valorile organizaţionale indică o 
evaluare bună, atât încrederea în şefi şi colegi, cât şi justiţia organizaţională 
aflându-se la niveluri ridicate. 

• rezultatele obţinute la cele 8 scale ce privesc starea de sănătate indică o 
evaluare foarte bună, militarii estimând că au un nivel ridicat de auto-eficacitate 
şi niveluri scăzute la epuizare, stres, probleme de somn, depresie, simptome somatice 
sau cognitive. 

De asemenea, în Tabelul nr. 2 sunt prezentate rezultatele obţinute în Danemarca 
şi putem observa că cele mai mari diferenţe se constată la Relaţii interpersonale şi 
calitatea conducerii (5 scale au diferenţe mai mari de 10 puncte) şi la Sănătate şi 
stare de bine (6 scale au diferenţe mai mari de 10 puncte). 

În Tabelul nr. 3 sunt prezentate mediile obţinute de personalul cu funcţii de 
execuţie şi personalul cu funcţii de conducere şi se observă existenţa a 15 diferenţe 
semnificative între cele două categorii.  

Astfel, putem afirma că şefii prezintă rezultate mai ridicate la:  
• toate cele 5 scale ale Axei 1 – cerinţele muncii (cerinţe cantitative, ritm de 

muncă, cerinţe cognitive, cerinţe emoţionale, cerinţa de a ascunde emoţiile reale); 
• 3 scale ale Axei 2 – organizarea şi conţinutul muncii (posibilităţile de 

dezvoltare personală, varietatea muncii, semnificaţia muncii); 
• 3 scale ale Axei 3 – relaţii interpersonale şi calitatea conducerii 

(claritatea rolului, suportul social de la colegi, comunitate socio-profesională); 
• o scală a Axei 4 – interfaţa muncă–individ (conflict muncă familie); 
• o scală a Axei 6 – sănătatea şi starea de bine (stres). 
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Tabelul nr. 3 
Comparaţie între personalul cu funcţii de execuţie şi cel cu funcţii de conducere 

Scale COPSOQ II Funcţii de 
execuţie 
N=2028 

Funcţii de 
conducere 

N=576 

Testul  
pentru egalitatea 

mediilor 
Cerinţele profesionale Medie Ab.St. Medie Ab.St. Testul t p 
Cerinţe cantitative – QD  24.34 18.11 30.46 18.65 –7.110 .001 
Intensitatea ritmului de muncă – WP  49.23 21.51 60.61 20.56 –11.312 .001 
Cerinţe cognitive – CD  69.47 18.00 78.92 14.29 –13.177 .001 
Cerinţe emoţionale – ED 49.20 15.63 57.35 14.09 –11.267 .001 
Cerinţa de a masca emoţiile – HE 63.88 20.45 67.45 19.72 –3.721 .001 
Organizarea şi conţinutul sarcinilor de muncă Medie Ab.St. Medie Ab.St. Testul t p 
Influenţa la locul de muncă – IN 42.51 23.39 53.47 21.60 –10.547 .001 
Posibilitate de dezvoltare personală – PD 72.09 18.68 77.20 14.94 –6.830 .001 
Varietatea muncii – VA 54.65 22.38 59.66 18.93 –5.366 .001 
Semnificaţia muncii – MW 77.83 17.00 81.05 14.58 –4.507 .001 
Angajament organizaţional – CW 69.66 19.47 69.40 17.87 .280 .780 
Relaţii interpersonale şi calitatea conducerii Medie Ab.St. Medie Ab.St. Testul t p 
Predictibilitatea muncii – PR 74.17 20.28 75.09 18.62 –1.024 .306 
Apreciere la locul de muncă – RE 76.60 19.64 77.74 18.17 –1.306 .192 
Claritatea rolului – CL 82.55 14.84 84.68 12.93 –3.374 .001 
Conflict de rol – CO 35.53 22.57 34.21 20.35 1.348 .178 
Calitatea leadershipului – QL 77.03 24.17 74.83 24.49 1.923 .055 
Suport social de la supervizori – SS 80.98 22.26 79.30 22.80 1.590 .112 
Suport social de la colegi – SC 69.10 21.55 72.43 18.71 –3.643 .001 
Comunitate socio-profesională – SW 80.19 19.02 83.02 16.09 –3.566 .001 
Interfaţa muncă–familie Medie Ab.St. Medie Ab.St. Testul t p 
Insecuritatea postului – JI 24.62 20.54 18.92 17.72 6.564 .001 
Satisfacţie profesională – JS 62.92 24.87 62.01 23.82 .783 .434 
Conflict muncă-viaţă de familie – WF 15.32 20.64 21.90 24.84 –5.811 .001 
Conflict viaţă de familie-muncă – FW 3.48 13.42 2.57 10.35 1.735 .083 
Valori organizaţionale Medie Ab.St. Medie Ab.St. Testul t p 
Încrederea în conducere – TM 75.32 18.51 76.98 18.18 –1.911 .056 
Încredere mutuală între angajaţi – TE 77.10 19.13 78.65 16.79 –1.899 .058 
Includere socială – SI 50.00 19.89 49.45 18.63 .608 .543 
Corectitudine şi respect – JU 65.12 22.84 66.52 22.03 –1.336 .182 
Sănătate şi stare de bine Medie Ab.St. Medie Ab.St. Testul t p 
Stare de sănătate autopercepută – GH 60.34 28.77 55.18 28.33 3.634 .001 
Epuizare – BO 8.97 14.93 11.00 16.75 –2.636 .009 
Stres – ST 7.75 14.56 10.37 15.65 –3.603 .001 
Probleme de somn – SL 6.26 13.47 6.88 14.11 –.973 .331 
Simptome depresive – DS 4.36 11.41 4.09 10.15 .521 .602 
Simptome somatice cauzate de stres – SO 3.91 11.18 3.88 9.96 .062 .951 
Simptome cognitive cauzate de stres – CS 3.48 11.64 3.25 10.67 .418 .676 
Autoeficacitate – SE 70.32 17.03 71.94 16.60 –2.026 .043 

Totodată, şefii au obţinut rezultate mai scăzute la: 
• o scală a Axei 4 – interfaţa muncă–individ (insecuritatea postului); 
• o scală a Axei 6 – sănătatea şi starea de bine (starea generală de 

sănătate, stresul). 
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4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Studiile de specialitate (Cox & Griffiths, 1996; Jettinghoff & Houtman, 
2009) au arătat că există numeroşi factori psihosociali de risc legaţi de muncă, care 
includ: munca în schimburi; programul de lucru prea fix sau neadecvat; controlul 
scăzut la locul de muncă; solicitările mari la locul de muncă; volumul mare de 
muncă; termenele strânse; informarea insuficientă; justiţia organizaţională precară; 
munca insuficientă în echipă; relaţiile interpersonale slabe; lipsa suportului social; 
munca în izolare; reducerea de personal; resursele insuficiente. Mulţi dintre aceşti 
factori sunt specifici şi activităţii din domeniul ordinii şi siguranţei publice (Liţă, 
2008), prin urmare este justificată o evaluare riguroasă a prezenţei acestora în 
activitatea Jandarmeriei.  

4.1. REZULTATE PRINCIPALE 

Chestionarul utilizat în studiu a fost tradus şi validat în diferite ţări, printre 
care Spania (Moncada, 2013), Germania (Nübling şi colab., 2006) şi România 
(Hărătău şi colab., 2012; Iordache, Petreanu, 2014). 

Studiul realizat evidenţiază faptul că:  
a) majoritatea riscurilor psihosociale măsurate prin intermediul Chestionarului 

Copenhaga nu sunt prezente în unităţile Jandarmeriei, iar rezultatele par să 
sugereze un efect considerabil al dezirabilităţii sociale;  

b) activitatea necesită o cerinţă ridicată de mascare a emoţiilor fapt ce poate 
accentua stresul profesional şi poate duce la relaţii interpersonale artificiale şi simulate;  

c) nu s-au constatat diferenţe majore între rezultatele din Danemarca şi cele 
din România (cele mai mari diferenţe referindu-se la Relaţii interpersonale şi 
calitatea conducerii şi la Sănătate şi stare de bine); 

d) s-au constatat unele diferenţe semnificative între funcţiile de conducere şi 
cele de execuţie, precum şi între unele tipuri de activităţi (personalul cu funcţii de 
conducere fiind mai expus riscurilor psihosociale);  

e) în cazul a 14 scale, coeficienţii de fidelitate sunt discutabili sau chiar 
necorespunzători. 

În ultimele decade s-au produs schimbări semnificative în domeniul muncii, 
schimbări care au adus şi modificarea riscurilor la care sunt expuşi angajaţii lumii 
moderne. Faţă de cum se lucra acum 20 de ani, în prezent, munca este mult mai 
solicitantă din punct de vedere emoţional şi cognitiv, iar acest fapt poate explica 
nepotrivirea dintre post şi ocupantul postului care se manifestă tot mai frecvent prin 
diferite probleme de natură psihologică şi acuze psihosomatice. Printre aceste 
consecinţe se numără stresul, fenomenul „burnout”, scăderea motivaţiei profesionale şi 
a randamentului în muncă, absenteismul pe motive medicale, dar şi afecţiunile 
musculoscheletice, cardiovasculare. 
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Cu toate acestea, conform unui raport recent elaborat de EUROFOUND şi 
EU-OSHA (2014), incidenţa anumitor factori de risc psihosocial a scăzut din 2005. 
De exemplu, numărul persoanelor care reclamă un program de lucru prelungit sau 
absenţa sprijinului social s-a redus. Pe de altă parte, a crescut nesiguranţa cu privire 
la locul de muncă, iar o cincime dintre angajaţi lucrează în continuare multe ore pe 
zi sau au un program de lucru neregulat. Recent, în anumite ţări s-a raportat o 
creştere a presiunii profesionale, a hărţuirii şi a violenţei, fapt asociat cu schimbările 
provocate de criza economică în condiţiile de la locul de muncă. De asemenea, 
aproape 80% dintre manageri îşi exprimă îngrijorarea cu privire la stresul 
profesional, cele mai importante motive de preocupare ale acestora fiind legate de 
termenele strânse şi de clienţii, pacienţii şi elevii dificili. Dar, în pofida acestor 
aspecte problematice, mai puţin de o treime dintre organizaţii dispun de proceduri 
de gestionare a unor astfel de riscuri. 

Astfel, se poate concluziona că riscurile psihosociale sunt legate fie de 
modalitatea de concepere, organizare şi gestionare a muncii, fie de contextul 
economic şi social al muncii, acestea având drept rezultat un nivel crescut de stres 
şi putând conduce la deteriorarea gravă a sănătăţii, iar o evaluare periodică a 
acestora trebuie să facă parte din strategia organizaţională de promovare a sanătăţii 
mintale.  

4.2. IMPLICAŢII PRACTICE 

Studiul realizat se înscrie în strategia europeană de cunoaştere şi prevenţie a 
impactului riscurilor psihosociale şi poate contribui la îmbunătăţirea procedurilor 
de gestionare a resurselor umane în Jandarmeria Română. Astfel, putem afirma că: 

a) Factorii psihosociali de risc care au fost identificaţi printr-o metodă 
standardizată ar putea fi menţionaţi atât în fişele de identificare a riscurilor 
profesionale, cât şi în fişele posturilor (mai ales pentru acele linii de muncă în care 
acest tip de riscuri sunt deosebit de puternice), aspect de sprijin real pentru cei care 
sunt responsabili de întocmirea documentelor respective. 

b) Pentru a realiza activitatea de cunoaştere la un nivel calitativ superior (cu 
valoare constatativă şi predictivă ridicată), ar fi utilă cunoaşterea de către 
comandanţi şi specialiştii în resurse umane a factorilor psihosociali de risc 
implicaţi de diferite posturi. 

c) Datorită numeroaselor schimbări sociale şi economice care au afectat 
personalul Jandarmeriei, este posibil ca forme nespecifice de presiuni psihologice 
să apară şi în acest sector de activitate, astfel că ar fi utilă o evaluare periodică a 
riscurilor psihosociale şi ar fi recomandabil ca evaluarea să se centreze pe diferite 
posturi de muncă. 

În final, trebuie amintit că Agenţia Europeană pentru sănătate şi securitate în 
muncă (EU-OSHA), analizând priorităţile de cercetare în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă pentru anii 2013–2020, consideră că promovarea sănătăţii 
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umane este parte integrantă din obiectivele Strategiei Europa 2020. Prin urmare, 
asigurarea sănătăţii şi a stării de bine la locul de muncă a lucrătorilor pe toată 
durata vieţii profesionale constituie o condiţie prealabilă pentru îndeplinirea 
obiectivului privind creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă pe tot teritoriul 
UE. În concluzie, menţinerea unei populaţii sănătoase şi active mai mult timp are 
un impact pozitiv asupra productivităţii şi competitivităţii, iar sănătatea şi siguranţa 
la locul de muncă joacă un rol important în asigurarea unei creşteri inteligente, 
durabile şi favorabile incluziunii (EU-OSHA, 2013). 

Primit în redacţie la: 31.10.2016 
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REZUMAT 

Scopul acestui articol este acela de a analiza percepţia personalului militar din Jandarmeria 
Româna cu privire la mediul psihosocial în care îşi desfăşoară activitatea. Studiul s-a efectuat pe un 
lot de 2680 militari grupaţi în 54 de unităţi (experinţa de muncă între 1 şi 36 de ani). Instrumentul 
utilizat pentru colectarea datelor a fost Chestionarul Copenhaga privind Factorii Psihosociali 
(COPSOQ II) care a fost construit de cercetătorii din Danemarca de la Institutul Naţional de Sănătate 
Ocupaţională. Au fost utilizate doar 34 de scale grupate pe 6 axe principale referitoare la: cerinţele 
muncii, organizarea şi conţinutul muncii, relaţii interpersonale şi calitatea conducerii, interfaţa 
muncă–individ, valori profesionale, sănătatea şi starea de bine. Studiul sugerează faptul că:  
(1) personalul militar prezintă un nivel mediu al riscurilor psihosociale, cu excepţia unei cerinţă 
ridicate de mascare a emoţiilor, (2) s-au constatat diferenţe majore între rezultatele din Danemarca şi 
cele din România în privinţa axelor Relaţii interpersonale & calitatea conducerii şi Sănătate & stare 
de bine, (3) s-au constatat unele diferenţe semnificative între funcţiile de execuţie şi cele de 
conducere, cei din urma fiind mai expuşi riscurilor psihosociale, (4) în cazul a 14 scale, coeficienţii de 
fidelitate sunt discutabili sau chiar necorespunzători. 
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Abstract 

This paper brings information concerning attachment theory. The presentation may be useful 
for researchers, professionals and others interested in child welfare. The main objective of the 
presentation is build-up within the current state of affaires within the child protection system. In 
Romania, being a time of searches and laudable initiatives in child protection and family welfare, this 
paper aims at the dissemination of ideas based on attachment theory, a theory which should constitute 
a framework for these generous initiatives. The presentation outlines answers to the following 
questions: What means to protect the child? What is the role of child attachment in child 
development? Compared to what we need to protect the child? What for parents and society at large 
should be directed towards facilitating secure attachment to the child? This paper brings answers to 
these questions based on the new information brought by the neurobiology. 

Cuvinte-cheie: ataşament, tipuri de ataşament, figură de ataşament, model internalizat de 
funcţionare a lumii, neurofiziologie. 

Keywords: attachment, attachment types, attachment figure, internal working model, neuro-
physiology. 

1. INTRODUCERE 

În întreaga lume civilizată, începând cu anii `60, creşterea copilului, cu 
nevoile lui recunoscute pentru o dezvoltare sănătoasă, a beneficiat de atenţia 
specialiştilor, precum şi de numeroase acţiuni de popularizare a informaţiilor care 
veneau din cercetări şi laboratoare, în rândurile părinţilor şi a societăţii, în sens 
larg. Ca să amintim doar două exemple, Donald Winnicott în Anglia sau Françoise 
Dolto, în Franţa, aveau cu regularitate emisiuni radio pe subiecte de interes pentru 
părinţi. Aceste subiecte erau tratate cu seriozitatea ştiinţifică garantată de 
personalitatea cunoscută a celui care prezenta, dar şi cu simplitatea necesară pentru 
ca orice părinte dornic de a fi mai adecvat în rolul său parental să poată înţelege şi 
învăţa despre copil şi despre sine însuşi în interacţiunea cu copilul. Politicile 
 

∗ Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Asistenţă Socială, Bdul.Vasile Pârvan 
nr. 4, 300223, Timişoara; e-mail: ana.muntean@e-uvt.ro. 

Rev. Psih., vol. 62, nr. 4, p. 337–352, Bucureşti, octombrie – decembrie 2016 



 Ana Muntean, Ancuţa Maria Gurza 2 338 

sociale de bunăstare a copilului, concretizate în serviciile puse la dispoziţia părinţilor 
şi a copiilor, reflectau aceste informaţii, implementându-le în practică, în viaţa 
cotidiană. 

Numeroase observaţii clinice şi cercetări conduse în epocă de către personalităţi 
cunoscute cum ar fi H. M. Skeels (1901–1970), Rene Spitz (1887–1974), Donald 
Winnicott (1896–1971), Anna Freud (1895–1982), Françoise Dolto (1908–1988), 
John Bowlby (1907–1990) şi alţii, au argumentat nevoia vitală a copilului de a 
creşte într-o familie, în interacţiune cu un adult calm, cald, disponibil şi competent. 
Această idee venea să răstoarne viziunea medicală asupra dezvoltării copilului, 
aceea în baza căreia funcţionau instituţiile pentru copii orfani şi unde copiii 
primeau hrană şi îngrijiri de sănătate, totul într-o atmosferă de spital cu instrumente 
bine sterilizate. Cercetările celor mai sus enumeraţi au stat la baza modificării 
paradigmei care fundamenta serviciile de protecţie a copilului în lume şi au condus 
la dezvoltarea unei noi abordări profesionale în cadrul sistemelor de protecţie a 
copilului, precum şi a unei legislaţii şi reglementări privind copiii aflaţi în dificultate şi 
măsurile care se impuneau pentru a le veni în întâmpinare. 

Consecutiv experienţei dobândite într-un centru pentru copii delincvenţi, precum 
şi ca o chintesenţă a cercetărilor menţionate, dar şi făcând referiri la alte cercetări 
în epocă asupra nevoilor copilului pentru o dezvoltare sănătoasă, John Bowlby 
(1988b) a construit teoria ataşamentului. Această teorie reprezintă instrumentul de 
bază pentru a înţelege rolul părinţilor/adulţilor, precum şi impactul rupturilor 
relaţiilor şi a modului în care adulţii interacţionează cu copilul asupra dezvoltării 
copilului. În fapt, teoria ataşamentului ne vorbeşte despre calitatea necesară a 
acestor interacţiuni, precum şi despre impactul interacţiunilor reale, trăite, asupra 
dezvoltării copilului. 

Intenţia lucrării de faţă este aceea de a explica în baza datelor ştiinţifice 
motivul pentru care teoria ataşamentului trebuie privită ca o teorie-cadru de 
dezvoltare a serviciilor pentru copil, precum şi, la modul general, ca o teorie-cadru 
de creştere sănătoasă a copilului. Pare desuet ca astăzi, când teoria ataşamentului 
este larg cunoscută şi considerată baza intervenţiilor cu copiii în întreaga lume, să 
aduci argumente pentru susţinerea ei. Cu toate acestea, în virtutea istoriei noastre 
recente şi a consecinţelor ei asupra interacţiunilor noastre sociale şi a comporta-
mentelor noastre socio-emoţionale, cred că o astfel de întreprindere este încă bine 
venită. Aplicabilitatea ei se întinde pe o largă varietate de domenii, în construcţie în 
acest moment, de la strategii şi programe de educaţie parentală sau de bunăstare a 
copilului cu dizabilităţi, până la intervenţii cu copii victime şi asistarea rezilienţei 
copilului. Când părintele nu mai este capabil să-şi protejeze copilul, sistemul de 
protecţie a copilului, prin serviciile sale, preia această sarcină vitală în raport cu copilul.  

Întrebările la care voi răspunde aici, în baza cunoştinţelor disponibile în 
literatura de specialitate, sunt: Ce înseamnă a proteja copilul? Care este rolul 
ataşamentului copilului în dezvoltarea copilului? Faţă de ce trebuie să protejăm 
copilul? De ce părinţii şi societatea în sensul larg ar trebui să fie orientaţi spre 
facilitarea ataşamentului securizant la copil? 
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2. CÂTEVA NOŢIUNI CUNOSCUTE ŞI NECESARE DESPRE ATAŞAMENT 

Manifestarea comportamentului de ataşament nu se rezumă la speţa umană. 
Făcând referire la cunoscutele cercetări ale soţilor Harlow asupra puilor de maimuţă 
(https://www.youtube.com/watch?v=_O60TYAIgC4), John Bowlby susţine că acest 
comportament al puilor aflaţi în situaţii nesigure sau periculoase, de a căuta 
proximitatea unui protector, se regăseşte la toate mamiferele. Aşadar, comportamentul 
de ataşament la copil are un fundament biologic şi apariţia lui se explică şi 
ilustrează prin evoluţia speciilor, fiind un factor de sporire a şanselor de supra-
vieţuire a unei specii.  

Comportamentul de ataşament se naşte din nevoia de protecţie resimţită şi 
semnalată de către puiul provocat şi copleşit de teamă în faţa multitudinii stimulilor 
din mediul înconjurător. La orice vârstă, tot ceea ce nu înţelegem, precum şi 
noutatea în general, reprezintă factori de stres. Experienţele copilului cu astfel de 
stimuli pot fi nefavorabile în cazul unor părinţi indisponibili pentru a proteja copilul 
în situaţii generatoare de spaimă. Copilul este în fiecare moment al existenţei sale un 
sistem sensibil, receptiv care memorează şi învaţă toate experienţele, iar în acest 
proces are loc dezvoltarea lui. Bowlby afirma că nevoia biologică de protecţie a 
copilului, cu rolul ei primordial de a asigura supravieţuirea, se articulează cu 
capacitatea adultului de a oferi protecţie. John Bowlby (1988a) menţionează faptul 
că protecţia nu reprezintă singura sarcină a părintelui, dar că toate celelalte nevoi 
ale copilului (de a fi hrănit, îngrijit, de educaţie, de joc etc.) şi sarcini ale părintelui 
(de a-şi hrăni şi îngriji copilul, de a-l educa, de a se juca cu el etc.) sunt impregnate 
de caracteristicile modului în care părintele/adultul îşi îndeplineşte rolul de 
protector al copilului. 

Comportamentul de ataşament şi sistemul de ataşament (în care includem atât 
comportamentul copilului cât şi pe cel al adultului protector) sunt declanşate aşadar 
de situaţiile de stres. Aceste situaţii generatoare de disconfort şi frică îl determină 
pe copil să caute proximitatea adultului în care are încredere, în baza experienţelor 
anterioare, că-l poate proteja. Acest adult de încredere reprezintă pentru copil 
figura de ataşament.  

Figura de ataşament reprezintă paradisul de securitate al copilului, în relaţie 
cu care copilul se simte relaxat, curios, sigur de sine, capabil. Această siguranţă/ 
securitate îl face apt şi gata să exploreze lumea, cu toate pericolele, dar şi tentaţiile 
ei. La confruntarea cu o situaţie percepută de copil ca fiind periculoasă, acesta va 
fugi din nou spre baza sa de securitate, căutând protecţia figurii de ataşament.  

În acest du-te-vino între lume şi figura de ataşament protectoare, copilul 
explorează şi cunoaşte universul, îşi cunoaşte locul şi valoarea personală în raport 
cu ceilalţi şi îşi dezvoltă setul de aşteptări în relaţiile cu ceilalţi, în special cu 
persoanele semnificative din viaţa sa. Aceste experienţe construiesc un script în 
mintea sa, adică ceea ce John Bowlby (1988b) numea „internal working model” 
(model internalizat de funcţionare a lumii). În acest model se află propria noastră 
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reprezentare (imaginea de sine) care poate fi pozitivă (sunt o persoană care merită 
să fie iubită), precum şi reprezentarea/imaginea celorlalţi (ceilalţi sunt persoane de 
încredere!) (Lapsley, Varshney, Aalsma, 2000). De-a lungul întregii vieţi, relaţiile 
cu ceilalţi, în special cu cei semnificativi din viaţă (partener de viaţă, copil, părinte, 
prieten, coleg, şef etc.), se vor desfăşura conform orizontului de aşteptări construit 
în interacţiunea cu figura de ataşament (Bowlby, 1978). 

În funcţie de disponibilitatea şi promptitudinea figurii de ataşament, de 
căldura acesteia şi sensibilitatea cu care înţelege şi răspunde la semnalele copilului 
(Ainsworth, 1973), copilul va dezvolta o anumită strategie comportamentală în 
situaţii de stres. Această strategie comportamentală în raport cu figura de ataşament, 
desfăşurată în situaţii de disconfort, de frică, sintetizând modul în care recurge la 
protecţia figurii de ataşament, reprezintă tipul de ataşament. 

În cele mai fericite şi cele mai frecvente cazuri (conform literaturii de 
specialitate, aproximativ 55% dintre copii dezvoltă un ataşament securizant, Benoit, 
2004), această strategie comportamentală se structurează în raporturile copilului cu 
un părinte/adult iubitor, sensibil, competent în protejarea copilului. Astfel, copilul 
va avea şansa de a-şi dezvolta în experienţele sale încrederea în figura de ataşament 
şi încrederea în sine însuşi şi în lumea din jurul său. Acest tip de ataşament cu 
finalitate de securizare a copilului este numit ataşament securizant (tipul B). 
Strategia comportamentală specifică acestui tip de ataşament, deprinsă în copilărie, 
va impregna întreaga conduită a individului, de-a lungul întregii vieţi, în confruntarea 
cu situaţii neobişnuite şi în raporturile sale cu ceilalţi, importanţi în viaţa sa. În 
această strategie, momentele dificile, momentele de frică şi nesiguranţă sunt depăşite, 
căutând proximitatea şi solicitând ajutorul figurii de ataşament. Experienţele 
anterioare înscrise în „internal working model” au confirmat disponibilitatea şi 
capacitatea de a ajuta a figurii de ataşament, precum şi certitudinea valorii personale, 
care va fi încă o dată confirmată prin acţiunea de sprijin a figurii de ataşament. 

Când însă copilul îşi confruntă frica şi nevoia de protecţie cu un adult mai 
puţin disponibil, un adult având propria lui agendă prioritară faţă de solicitările 
copilului, indisponibilitatea adultului, manifestată într-un registru variat, va genera 
la copil o strategie comportamentală bazată pe ideea că la greu trebuie să te 
descurci singur, căci nimeni nu-ţi va veni în ajutor. Strategia comportamentală pe 
care o va aplica în situaţii ce-l vor speria va fi una de evitare evazivă a figurii de 
ataşament, a celorlalţi, şi de căutare de soluţii bazate doar pe resursele proprii. Este 
tipul de ataşament insecurizat evitant (tipul A-avoidant). Neîncrederea construită în 
raport cu figura de ataşament, privind capacitatea şi disponibilitatea acesteia de a-i 
veni în ajutor, se va extinde pe parcursul extinderii spaţiilor de viaţă ale persoanei 
şi se va aplica la fiecare confruntare cu situaţii anxiogene. La nevoie, copilul nu va 
fugi în braţele sau proximitatea figurii de ataşament, ci va face eforturi pentru a se 
confrunta cu situaţia generatoare de frică. 

În raport cu un adult inconstant, oscilant în disponibilitatea sa comporta-
mentală şi manifestarea afectivă faţă de copil, copilul va dezvolta o strategie 
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comportamentală menită să-l determine pe adult să fie disponibil, „ca în momentele 
lui «bune»”. De la comportamente de seducţie şi până la ieşiri agresive faţă de 
adult sau faţă de sine însuşi (autoagresive), copilul va recurge la orice variantă de 
comportament ţintind manipularea adultului şi determinarea lui spre a fi la 
dispoziţia copilului. Este o strategie comportamentală ambivalentă (tipul C) cu 
ieşiri comportamentale şi risipă de energie care ar fi putut fi utilizată pentru 
descoperirea lumii şi dezvoltarea copilului. Copilul stă blocat în această relaţie în 
care face eforturi să domine cu orice preţ. Raporturile cu cei semnificativi, de-a 
lungul întregii vieţi, se vor înscrie în acest registru dureros al neîncrederii şi dorinţei 
uriaşe de a-i menţine pe ceilalţi în permanentă ascultare. În această descriere este 
evidentă frustrarea ca sursă a comportamentelor agresive la copilul aflat în 
interacţiunea cu un astfel de părinte „imprevizibil”. Din păcate, astfel de copii sunt 
adeseori agresivi în interacţiunile care-i nemulţumesc, chiar şi atunci când părintele 
său nu se manifestă agresiv ca răspuns la comportamentul provocator al copilului. 
Când figura de ataşament se remarca prin absenţă sau violenţă în raporturile cu 
copilul, copilul, terifiat de această relaţie, nu mai este capabil de a dezvolta un 
tipar/o strategie comportamentală. Toată energia lui vitală va fi utilizată spre a 
supravieţui. Nevoia de figură de ataşament este genetică, dar indisponibilitatea 
severă şi de durată a adultului vor incapacita copilul în construirea unei strategii 
comportamentale în jurul figurii de ataşament. În consecinţă, comportamentul în 
situaţii de risc nu va avea un anumit tipar, după cum nu a existat o anumită figură 
de ataşament accesibilă copilului. Soluţiile pe care le va găsi copilul la situaţiile de 
risc cu care se va confrunta vor fi în acord cu condiţiile implicite ale momentului, 
putând împrumuta din caracteristicile celorlalte trei tipuri, descrise anterior. Dar 
anxietatea continuă, tribut pe care-l va plăti copilul absenţei adultului protector din 
viaţa sa, va fi evidentă în dezorientarea în timpul şi spaţiul real şi imaginar, precum 
şi în dezorganizarea comportamentală a acestuia. Acest tip de ataşament, ata-
şamentul dezorientat-dezorganizat (tipul D), va lăsa individul expus în fata 
vicisitudinilor vieţii, iar când acestea vor deveni insurmontabile în viziunea sa, îl 
vor arunca în nebunie şi moarte. În interacţiunea cu un adult care este el însuşi 
sursă de spaimă sau chiar traumă pentru copil, copilul nu se mai poate construi pe 
sine însuşi, nu-şi poate dezvolta sentimentul continuităţii vieţii, nu-şi poate 
structura strategii comportamentale proprii, identificabile ulterior în tipul de 
personalitate. În cunoscutul studiu longitudinal Minnesota, echipa de cercetători a 
găsit cele mai puternice corelaţii între calitatea ataşamentului precoce la copil, 
măsurată la 1 an şi la 1 an şi jumătate şi comportamentele de mai târziu ale 
acestuia. „Factorii de risc genetic au un impact nesemnificativ luaţi singular. […] 
ataşamentul dezorganizat în copilăria mică anticipă simptome disociative de mai 
târziu şi acest lucru este cu atât mai previzibil cu cât pe parcursul copilăriei au avut 
loc şi situaţii de abuzare a copilului” (Sroufe, Coffino, Carlson, 2010, p. 38). În 
mod particular, cercetătorii găsesc ataşamentul timpuriu dezorganizat ca fiind un 
predictor puternic pentru comportamente de automutilare la adulţi, personalităţi 
borderline şi simptome generale de tulburări psihopate. 
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Vedem aşadar cum tipul de ataşament nu e doar o strategie de comportament 
în faţa situaţiilor dificile, care ne sperie, dar şi ochelarii prin care privim viaţa, pe 
ceilalţi din jurul nostru şi pe noi înşine. Căci lumea în care trăim este aceea pe care 
ne-o închipuim consecutiv experienţelor structurate în creierul nostru, în modelul 
internalizat de funcţionare a ei. Suntem fiinţe sociale şi în majoritatea situaţiilor de 
viaţă problematice nu ne confruntăm direct cu universul, ci prin intermediul culturii 
în care trăim şi recurgând la capitalul nostru social, în modul în care l-am construit 
în copilărie, în interacţiunea cu figura de ataşament şi cu ceilalţi semnificativi, care 
au jucat un rol în îngrijirea şi protejarea noastră. 

Un ultim aspect, deşi nu cel din urmă: tipul de ataşament este garantul 
sănătăţii mentale, aşa după cum se poate vedea în rândurile anterioare şi, mai ales, 
aşa cum psihologii developmentalişti susţin. Când figura de ataşament este indis-
ponibilă, imprevizibilă, speriată sau înfricoşătoare pentru copil, condiţia primară 
pentru sănătatea mentală timpurie a copilului este subminată (Lieberman et al., 
2008). Relaţii sociale de calitate cu persoanele importante din viaţa noastră, o bună 
şi largă reţea socială de sprijin şi sentimentul unei bune integrări sociale sunt 
aspecte ale vieţii guvernate de calitatea ataşamentului şi sunt, pe de altă parte, 
fundamente ale sănătăţii emoţionale şi fizice (Pietromonaco et al., 2015; Lieberman  
et al., 2008). 

Teoria ataşamentului nu este o teorie finită, ci una în plină evoluţie şi 
expansiune. Numeroase cercetări pe categorii vulnerabile de copii şi adulţi, ca şi 
analiza unor situaţii fortuite de experiment social, vin şi completează sau chiar 
corectează anumite aspecte ale acestei teorii, învăţându-ne mai bine despre modul 
în care trebuie să ne creştem copiii, în speranţa unei lumi mai bune, mai fericite. 
Căci fiinţa umană este menită spre a fi fericită. Starea de fericire şi mulţumire 
disponibilizează potenţialul creativ, cognitiv, asertiv şi cooperant al omului. Dacă 
tipul B de ataşament are un acces facil la astfel de trăiri/stări, celelalte tipuri de 
ataşament sunt mai puţin capabile de a trăi o stare de armonie împăcată cu lumea şi 
cu ceilalţi, de a se bucura de viaţă. Calitatea ataşamentului va impregna în primul 
rând rolul parental şi pe acela de partener de viaţă. 

3. CONDIŢIA UMANĂ: DESPRE NAŞTERE ŞI TIMPUL IMEDIAT URMĂTOR 

Ca specie distinctă de regnul animal, deţinător al superiorităţii absolute, omul 
este dotat, printr-un îndelung şi mult încercat proces de adaptare la condiţiile 
mediului de viaţă, cu cel mai performant kit de supravieţuire, precum şi cu cele mai 
multe şanse de dezvoltare. Dotat cu analizatori senzoriali care-i semnalează imediat 
pericolele, cu ecoul emoţional al fricii care-l mobilizează, omul este în acelaşi timp 
croit pentru a trăi în şi a cunoaşte un anumit fragment al universului, acela descris 
de aparatul său senzorial. Desigur, universul nu este doar atât şi nici măcar nu este 
doar în formă percepută de om. Dar miile de ani de adaptare a speciei au selectat 
această formă de univers şi fiinţare pentru om, cel care se află în vârful piramidei 
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evoluţiei vieţii. De la naştere suntem dotaţi cu simţuri care receptează stimulii şi cu 
emoţii care fac ecoul recepţiilor, dar suntem dotaţi şi cu atracţie pentru om 
(Meltzoff, Gopnik, 1993), pentru factorii care ţin de lumea socială (faţa umană, 
modul în care se mişcă fiinţa umană, vorbirea). Simţurile receptează stimulii externi şi 
interni, aceştia devin impulsuri nervoase care se proiectează în creier unde sunt 
analizaţi, stocaţi şi au un ecou emoţional. În situaţii normale, comune, un adult este 
în preajma copilului mediind percepţiile acestuia şi orientând emoţiile spre polul 
pozitiv, calmând emoţiile negative. Aşa cum am mai spus, pentru a avea acces deplin 
la potenţialul său, pentru a fi performant, omul trebuie să fie fericit, să trăiască un 
sentiment de bună stare, în paleta emoţiilor pozitive (Csikszentmihalyi, 1990).  

Dotarea senzorială este evidentă. Ar fi de remarcat poate faptul că, deşi în 
toate trăirile noastre şi în toate circumstanţele vieţii suntem dependenţi de timp, nu 
suntem dotaţi cu un analizator special pentru perceperea timpului (Allman, Meck, 
2012). Când vorbim de ataşamentul dezorientat-dezorganizat, aceste caracteristici 
se aplică atât circumstanţelor existenţei noastre spaţiale, cât şi celor temporale. 
Dezorganizarea şi dezorientarea se aplică atât la spaţiul fizic şi social în care 
trăieşte individul, cât şi la dimensiunea temporală a existenţei sale.  

În ceea ce priveşte resorturile noastre emoţionale, cercetătorii vorbesc despre 
emoţii de bază, primare, fundamentale, înnăscute, folosind mai mult sau mai puţin 
aceste noţiuni ca sinonime. Categoria emoţiilor înnăscute identificate de diferiţi 
autori variază numeric de la două (durere-plăcere), în nuanţa pozitivă sau negativă, 
până la 11 (mânie, aversiune, curaj, dezgust, dorinţă, disperare, frică, ură, speranţă, 
dragoste, supărare) emoţii distincte (Ortony, Turner, 1990). În lungul şir al cerce-
tătorilor mai vechi sau mai noi recunoscuţi în domeniul emoţiilor, niciunul nu 
omite ‘frica’ sau ‘anxietatea’ din rândul emoţiilor înnăscute, chiar dacă pun originea 
nativă a acestei emoţii sub semnul întrebării (Prinz, 2004). Fără a intra într-o prea 
amplă dezbatere privind înnăscut/învăţat sau natură şi cultură în domeniul emoţiilor, 
vom rămâne la această idee: suntem de la naştere dotaţi cu frică (Izard, 1992). 
Rostul ei este de a ne ţine la distanţă şi a căuta soluţii la situaţiile periculoase. 
Desigur, ca fiinţe sociale, soluţia înseamnă în primul rând protecţia unei persoane 
puternice, capabile să se confrunte cu dificultatea: „To remain within easy access 
of a familiar individual known to be ready and willing to come to our aid in an 
emergency is clearly a good insurance policy – whatever our age”1 (Bowlby, 
1988b, p. 27). 

La naştere, dificultatea naşterii şi apoi mediul total necunoscut ce invadează 
simţurile copilului sunt generatoare de o mare spaimă. Unii vorbesc despre trauma 
naşterii (Verny, 2005). Ceea ce-i este familiar nou-născutului şi-l poate calma, 
micşorându-i frica, este prezenţa mamei, mirosul ei şi vocea ei, bătăile inimii ei, pe 
care oarecum le ştie deja din timpul în care a crescut în pântecele ei. Iată de ce 
 

1 Traducere Ana Muntean: „Să fii într-o relaţie cu o persoană familiară, uşor accesibilă, 
cunoscută ca fiind gata şi doritoare să-ţi vina în ajutor în situaţii de urgenţă este fără nicio îndoială o 
bună poliţă de asigurare – indiferent de vârsta pe care o ai”. 
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avem nevoie de medii prietenoase pentru mamă şi nou-născut în maternităţi şi iată 
de ce separarea copilului de mamă imediat după naştere nu e un lucru bun pentru 
copil. Prezenţa mamei îl face să se simtă mai în siguranţă, mai protejat şi-l ajută să 
se calmeze, iar după o primă oră în lume, să adoarmă pentru a se odihni.  

Frica are rol principal de a ne semnala pericolul şi a ne face să căutăm ajutor. 
Copilul este de la naştere atras de factorul social şi spre adult se va întoarce pentru 
a căuta ajutor împotriva a ceea ce-l sperie. Rolul adultului este de a răspunde 
semnalelor de frică ale copilului, a-l proteja de pericolul perceput de copil şi a-l 
calma. Cât de importantă e frica pentru supravieţuire şi dezvoltare ne ilustrează 
oarecum experimentele pe maimuţe al căror organ al fricii, amigdala, a fost extirpat 
(Davis, 1997). În sindromul Kluver-Bucy, generat de extirparea lobilor frontali cu 
amigdala şi zonele învecinate, maimuţele pierd complet trăirile de frică şi anxietate. 
Lipsite de frică, acestea nu mai reacţionează la factorii care anunţă pericolul şi se 
confruntă cu acesta fără nicio strategie. Desigur, acest ‘curaj’ fără limite va 
conduce la moartea lor. Frica e de ajutor pentru a supravieţui şi a ne adapta 
regulilor culturii şi mediului în care ne naştem; dar un copil nu se poate dezvolta şi 
adultul nu se poate bucura de potenţialul pe care-l deţine şi de viaţă, stăpâniţi de 
starea de frică.  

4. CÂTEVA NOŢIUNI DE NEUROBIOLOGIE A FRICII 

Este semnificativ faptul că frica reprezintă singura emoţie al cărei substrat 
neurobiologic a fost pe deplin elucidat de către cercetători (Feng, Zheng, Feng, 
2016). 

Azi, nimeni nu se mai îndoieşte de efectul de durată al experienţelor timpurii 
asupra dezvoltării copilului (Sroufe, Coffino, Carlson, 2010). Experienţele au loc în 
interacţiunea copilului cu mediul şi sunt generate şi mediate în totalitate, la 
începutul vieţii copilului, de către adulţii care îngrijesc copilul. Creierul copilului 
se dezvoltă sub patronajul creierului adultului care-l îngrijeşte (Perry et al., 1995). 
Creierul are o structură ierarhică alcătuită din: trunchi cerebral, hipotalamus cu 
sistemul limbic şi cortex. În interacţiunile lor se naşte şi este girată viaţa noastră 
psihică, modul în care vedem lumea, pe ceilalţi, pe noi înşine. Cortexul răspunde 
de cunoaştere, gândire abstractă, limbaj, adică de funcţiile superioare, raţionale. 
Sistemul limbic girează comportamentele de ataşament, de control emoţional şi în 
general, trăirile emoţionale. Trunchiul cerebral reglează bătăile inimii, presiunea 
sangvină, stările de veghe/alertă (Perry et al., 1995). Ţesutul neuronal, spre deosebire 
de alte ţesuturi care alcătuiesc corpul nostru, se modifică sub impactul semnalelor 
externe.  

Rolul primordial în girarea emoţiilor de frică înnăscută sau învăţată, precum 
şi a atenţiei, revine amigdalei (Davis, 1997). Când amigdala suferă leziuni, nici 
frica înnăscută şi nici cea condiţionată nu se mai manifestă. Apar, de asemenea, 
tulburări ale atenţiei. Când este trăită o stare de frică, prin nucleii centrali, amigdala 
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îşi exercită rapid şi eficient efectele asupra cortexului, putând scoate din circuitul 
funcţional cortexul prefrontal implicat cu producerea gândirii abstracte generalizate. În 
situaţii mai puţin intense, amigdala primeşte informaţii de la cortexul prefrontal cu 
privire la pericolul apărut. În aceste situaţii, frica este ţinută sub control. Anomalii 
ale amigdalei şi cortexului prefrontal generează o stare de anxietate generalizată ale 
cărei criterii de diagnosticare, aşa cum sunt descrise deja în DSM-III, însumează o 
serie de reacţii corporale cum ar fi: senzaţii de greutate şi palpitaţii ale inimii, 
uscăciunea gurii, dureri de stomac, respiraţie accelerată, alertă şi vigilenţă, tresăriri, 
urinări frecvente, diaree, încremenire, aşteptări sumbre, imposibil de controlat, 
nelinişte, irascibilitate, tensiuni musculare, insomnii şi coşmaruri, dificultăţi de a 
înghiţi. DSM IV–TR diferenţiază anxietatea generalizată de alte manifestări având 
ca pilon principal frica, cum ar fi: anxietatea socială, fobii specifice (ex.: fobia de 
insecte, frică de spaţii deschise sau închise), atacul de panică, tulburarea obsesiv-
compulsivă şi stresul post-traumatic. 

Creierul nostru alcătuit din aproximativ 100 de miliarde de neuroni, iar 
fiecare neuron cu peste 10000 de conexiuni nervoase, este o construcţie fabuloasă 
alcătuită pentru „a simţi, procesa, memora şi percepe” (Perry et al., 1995), cu 
unicul scop de a ne asigura supravieţuirea şi dezvoltarea. Pentru a supravieţui orice 
stimul intern (venit de la sistemul endocrin sau organe interne etc.) sau extern 
(vizual, auditiv, tactil, olfactiv, gustativ, kinestezic) este receptat şi decodat în 
semnificaţia lui pentru organism, în acord cu ceea ce a fost deja memorat, cu 
circuitele neuronale deja setate. Experienţele negative, de la cele care creează 
disconfort/stres şi până la cele care pun viaţa în pericol, se acompaniază emoţional 
de frică. „Din perspectiva copilului mic, semnalele majore ale pericolului sunt 
senzaţiile fizice de disconfort sau durere şi frica faţă de ameninţări externe” 
(Lieberman, 2008, p. 11). Frica facilitează răspunsul menit să asigure supra-
vieţuirea, ieşirea din situaţia de pericol. Când există o figură de ataşament protectoare, 
disponibilă, accesibilă, căutarea proximităţii figurii de ataşament va fi comportamentul 
normal şi eficient al copilului stresat. Când aceasta nu e disponibilă sau accesibilă 
copilului, comportamentele de fugă dezorientată, de luptă dezorganizată sau de 
încremenire şi disociere vor fi reacţiile generate de creierul panicat de pericol şi 
incapabil de a mai oferi o soluţie ‘gândită’/raţională. Experienţele creează un tipar 
neuronal în sistemul nostru nervos. Acest tipar e transpus în comportamentul nostru 
de îndată ce situaţii noi cu care ne confruntăm au similitudini cu cele bine 
întipărite, chiar dacă aceste similitudini sunt întâmplătoare şi fără sens. Cu cât sunt 
percepute ca fiind mai periculoase situaţiile, cu atât e mai puternic şi activ tiparul 
neuronal. De aceea va dura mult până un copil care a trăit experienţe stresante de 
durată sau chiar traumatice se va vindeca. Vindecarea ar însemna o ştergere a 
vechiului tipar şi structurarea unor circuite neuronale noi, nedefensive. În fapt, 
experienţele nu se pot uita cu adevărat şi circuitele neuronale care au înregistrat 
aceste experienţe sunt gata să fie reactivate de îndată ce o nouă situaţie de stres 
intens alertează persoana vulnerabilizată.  
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Venim pe lume cu un set de aşteptări privind experienţele necesare pentru 
structurarea şi maturizarea creierului, iar sistemul nostru nervos se dezvoltă în 
dependenţă de experienţele reale, trăite (Perry et al., 1995; Glaser, 2007). 

La orice vârstă, experienţele ne schimbă comportamentul. Dar în copilăria 
mică, când plasticitatea neuronală este maximă, receptivitatea la stimulii din mediu 
este maximă, iar experienţele creează tipare aproape de neşters. Când experienţele 
generează frică, când nu ai acces la o sursă de protecţie, panica va copleşi creierul 
copilului împiedicând orice altă reacţie în afara celor cu semnificaţie de a asigura 
supravieţuirea (fight, flight or freezing)2 (Perry et al., 1995). Dar drama nu e doar 
momentană, ci cu ecou până în viitorul îndepărtat, căci în loc să fie activat sistemul 
comportamental de explorare şi cunoaştere, de căutare a proximităţii celorlalţi, 
copilul va rămâne blocat comportamental de tiparele neuronale şi comportamentale 
menite să asigure supravieţuirea. Dezvoltarea cognitivă şi socială va fi afectată, 
blocată. Când însă frica este imediat potolită de comportamentul protectiv al adultului, 
această experienţă se înregistrează neuronal şi devine încrederea copilului, şi mai 
târziu a adultului, că oricând există soluţii şi persoane dispuse să vină în ajutor. 
Comportamentul de explorare şi cunoaştere va fi activat în această stare de calm şi 
încredere în sine însuşi, în figura de ataşament, în ceilalţi semnificativi din viaţa sa, 
în lume. Lumea nu mai e un loc periculos. 

Amigdala este o structură neuronală care în general primeşte toate informaţiile 
senzoriale care semnifică un pericol şi decodifică emoţiile şi girează reacţiile 
emoţionale, deţinând rolul central în generarea fricii (înnăscute sau condiţionate), a 
anxietăţii şi a atenţiei (Davis, 1997). Amigdala controlează comportamentele autonome 
din situaţii de frică şi excitaţie sexuală. La animale, stimularea electrică a amigdalei 
a generat comportamente de agresivitate intensă. Amigdala are şi rolul de a 
memora evenimentele emoţionale, mai ales pe cele legate de situaţii de pericol şi 
este implicată în luarea deciziilor. 

Când o anumită situaţie stârneşte frica unui copil (o durere fizică, foamea, un 
chip ameninţător, un ţipăt etc.), iar adultul nu este disponibil sau accesibil copilului 
spre a-l calma, amigdala va induce comportamentele reactive automate (fugă, 
luptă, încremenire), va difuza informaţiile în hipotalamus şi trunchiul cerebral, 
alterând funcţiile aflate sub controlul acestora, va scurtcircuita creierul prefrontal şi 
va împiedica manifestarea atenţiei şi luarea unei decizii adecvate. Dar consecinţa 
cea mai dramatică este că va memora aceste circuite neuronale, iar ulterior, când 
anumiţi stimuli asemănători cu cei din situaţia de pericol vor reapărea, deşi fără 
semnificaţie de pericol, reacţia, cuprinzând toate etajele creierului, va fi aceea 
memorată în situaţia de pericol. În acest mod, frica trăită de copilul lipsit de 
protecţia unui adult îi va altera acestuia capacitatea de a fi conectat la realitate şi îl 
va pune într-o permanentă stare de alertă, în aşteptarea pericolului. Desigur, această 
poziţionare va incapacita bucuria de viaţă, inteligenţa, creativitatea, capacitatea de 
a coopera cu ceilalţi şi de a fi fericit. 

 
2 Lupta, fuga sau încremenirea. 
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5. DISCUŢII 

Aşadar, comportamentul de ataşament şi comportamentul exploratoriu funcţio-
nează într-un echilibru care are ca punct de sprijin sistemul comportamental de 
stres. Când copilul se simte protejat, în siguranţă, dorinţa lui de a cunoaşte se va 
manifesta plenar şi el va avea iniţiative care-i vor provoca experienţe din care va 
învăţa: despre lumea înconjurătoare, despre sine, despre ceilalţi şi interacţiunile 
dintre acestea. Când însă apare o situaţie stresantă ce-i induce frică sau o permanentă 
stare de anxietate, copilul va înceta să exploreze şi va căuta proximitatea figurii 
care protejează sau dacă nu, ca urmare a experienţelor nesatisfăcătoare (în cazul 
tipului evitant), va face eforturi să depăşească singur situaţia de stres. „În perioada 
copilăriei, plasticitatea neuronală, dezvoltarea cunoştinţelor şi experienţele anterioare 
moderează răspunsul la stres, iar acest lucru se petrece în jurul liniei de bază create 
de prima relaţie a copilului [cu figură de ataşament]”3 (Rees, 2012, p. 187). 
Revenind la întrebările enunţate la începutul lucrării de faţă, acestea pot avea 
răspunsuri, în baza informaţiilor de mai sus. 

1. Ce înseamnă a proteja copilul? A proteja copilul înseamnă simplu, a-i 
calma spaimele, a înlătura factorii de stres, a-i crea sentimentul că este în siguranţă, 
a nu-l lăsa pradă fricii, chiar dacă pentru adult, ceea ce-l sperie pe copil nu are 
semnificaţie de pericol (cum ar fi în cazul primelor reacţii ale copilului la venirea 
lui Moş Crăciun). Adultul poate proteja doar în măsura în care poate fi empatic cu 
copilul şi poate privi situaţia dată prin ochii şi experienţa limitată a copilului. 
„Sincronizarea părinţilor cu stările emoţionale ale copilului se împleteşte cu 
sentimentul de sine al copilului şi cu percepţiile sale privind starea de siguranţă sau 
de pericol în situaţia dată” (Lieberman, 2008, p. 11).  

2. Care este rolul ataşamentului copilului în dezvoltarea copilului? Ataşamentul 
structurat în copilărie creează în mintea copilului un script privind rolul şi valoarea 
sa, sensul relaţiilor cu ceilalţi, aşteptările faţă de ceilalţi. Dezvoltarea copilului nu 
poate avea loc decât într-un mediu social, iar calitatea primelor interacţiuni cu 
figură de ataşament va amprenta viziunea lui asupra lumii şi a sa însuşi în raport cu 
lumea. Ca partener de viaţă, ca părinte, ca membru al unui colectiv, ca prieten, 
etalăm în relaţiile afective, semnificative, de-a lungul vieţii, calitatea ataşamentului 
construit în raport cu figura de ataşament. Un ataşament insecurizant va menţine 
copilul într-o stare defensivă în care va fi incapabil să exploreze lumea şi să-şi 
dezvolte cunoştinţele. Ataşamentul insecurizant, şi cu atât mai mult tulburările de 
ataşament, pot fi cauza unor boli fizice şi mentale. Ataşamentul securizant înseamnă 
încredere în figura de ataşament, în sine şi în lume. Ataşamentul securizant este 
etalat în relaţiile bazate pe încredere în ceilalţi şi în sine însuşi. Potenţialul 
intelectual al copilului se poate actualiza deplin şi poate fi valorizat doar în baza 
 

3 Adăugat în fraza pentru claritatea frazei (nota autoarei). 
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unui ataşament securizant, care lasă copilul liber de anxietăţi, curios şi bucuros să 
exploreze şi să înveţe. În cazul copiilor rezilienţi, vom regăsi mereu o persoană de 
încredere, o figură de ataşament în viaţa lor, chiar dacă aceasta nu a fost un 
membru al familiei copilului. Poate de aceea, unii consideră că printre factorii de 
rezilienţă găsim şi a avea noroc (Wustmann, 2005). 

3. Faţă de ce trebuie să protejăm copilul? În primul rând, faţă de stările de 
frică stârnite de orice factor de stres, indiferent că e vorba despre un stimul intern 
sau extern. Protejându-l, fiind accesibil şi disponibil în copilăria timpurie a copilului, 
acesta va creşte învăţând să se controleze şi, în anumite limite, să se protejeze 
singur, să-şi poarte de grijă, să fie autonom. Studiul longitudinal Minnesota 
(Stroufe, 2005) dezvăluie importanţa dezvoltării auto-controlului în copilărie, iar 
această caracteristică nu se poate construi decât în relaţie cu un adult de încredere 
şi văzut de copil ca fiind capabil să controleze situaţiile anxiogene şi să-l protejeze. 
Un bun ataşament conduce la o capacitate sporită de funcţionare autonomă, 
controlată. 

4. De ce părinţii şi societatea în sensul larg ar trebui să fie orientaţi spre 
facilitarea ataşamentului securizant la copil? 

Răspunsul la această întrebare se află în întregul articol, precum şi în 
răspunsurile la întrebările anterioare. Reluând câteva idei, studiile longitudinale au 
demonstrat fără tăgadă că un ataşament securizant reprezintă un puternic factor 
protectiv faţă de maladaptările sociale şi emoţionale (Benoit, 2004). Maladaptările 
sociale merg de la reţinere şi disconfort în relaţiile cu ceilalţi (aşa-zisul „copil 
timid”), până la comportamentele criminale. Copiii cu ataşament securizant sunt 
capabili să facă faţă stresului, iar strategiile lor merg în întâmpinarea şi colaborarea 
cu ceilalţi. 

La extrema opusă, conform studiilor de specialitate, ataşamentul dezorientat–
dezorganizat este un predictor semnificativ al unei dezvoltări psihopatologice şi, 
implicit, al unor tulburări de adaptare. Copiii cu ataşament de tip D se remarcă 
printr-o capacitate diminuată de a-şi controla emoţiile negative, dezvoltă comporta-
mente ostile şi agresive şi au un stil coercitiv de a interacţiona cu ceilalţi. În 
consecinţă, ei vor fi respinşi de către ceilalţi colegi4. Aceşti copii dovedesc şi 
dificultăţi în sfera achiziţiilor academice, mai ales a celor matematice (Benoit, 
2004). Explicaţia acestor dificultăţi în domeniul achiziţiilor matematice rezidă în 
impactul negativ al stimei de sine scăzute asupra conduitei academice şi a 
rezultatelor şcolare ale copilului cu ataşament dezorientat-dezorganizat. 

 
4 Un exemplu nefericit ne-a fost furnizat recent de către televiziunile din România, care au 

prezentat cazul copilului cu comportament inadecvat în clasă, respins de către colegii săi 
(realitatea.net, 20 octombrie 2016). 
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Aşadar societatea, la nivelul comunităţilor, a familiilor, are stringentă nevoie 
de bune cunoştinţe privind teoria ataşamentului şi modul de a interacţiona sănătos 
cu copilul. Doar astfel putem spera la o lume mai bună. „Viitorul unei societăţi se 
naşte în familie”, spunea Donald Winnicott (1968). 

6. LIMITE 

Teoria ataşamentului reprezintă un teritoriu vast care necesită a fi bine 
explorat şi cunoscut pentru a putea înţelege astfel funcţionarea bio-psiho-socială  
a copilului şi a adultului, precum şi a societăţii, la diferite nivele sistemice 
(Bronfenbrenner, 1986). Articolul de faţă se limitează la introducerea unor 
concepte specifice acestei teorii, cum ar fi: figură de ataşament, tipul de ataşament, 
modelul internalizat de funcţionare a lumii. Îşi propune de asemenea să exploreze 
câteva întrebări centrate pe ataşament lăsând de o parte multitudinea de alte 
întrebări importante în acest domeniu şi cărora cercetările ultimilor ani le-a schiţat 
un răspuns. Deşi s-au făcut referinţe la ataşamentul adultului, nu am discutat 
aspecte specifice ţinând de tipul de ataşament al adultului. Prezentarea de faţă nu 
relevă aspectele care ţin de dinamica ataşamentului pe parcursul vieţii şi creează 
mai degrabă falsa impresie a unui destin implacabil. De asemenea, nu am discutat 
posibilităţile de evaluare a ataşamentului şi nici despre intervenţiile din perspectiva 
acestei teorii. Am omis în prezentarea de faţă punctele divergente de vedere ale 
unor cercetători cu privire la tipurile de ataşament la copil, în special cu privire la 
cel mai problematic tip: ataşamentul dezorientat-dezorganizat. Nu am pus în 
discuţie în niciun fel psihopatologia aferentă ataşamentului. Deşi am invocat 
adeseori societatea şi comunitatea şi deşi teoria ataşamentului aduce o abordare 
specifică teoriilor sistemice, nu am prezentat informaţii privind efectele tipului de 
ataşament asupra interacţiunilor sociale în grup şi asupra funcţionării societăţii. 
Toate aceste limite, precum şi altele pe care nu le-am prezentat aici sau poate nu le-
am identificat, sunt neajunsuri ale articolului de faţă, dar sunt şi provocări pentru 
eventuale dezbateri în acest domeniu. De asemenea, ele lasă loc deschis altor 
publicaţii care, bazate pe cercetări, să vină cu un plus de cunoaştere în acest 
domeniu. 

7. CONCLUZII 

Lumea copilului aflat într-o dependenţă totală de părintele/îngrijitorul său va 
fi aşa cum adultul va fi capabil să i-o arate: un loc al bucuriei, al interacţiunilor 
armonioase cu ceilalţi, al întrajutorării sau dimpotrivă, o lume crudă în care trebuie 
să fii mereu în alertă şi gata să lupţi sau să fugi. 

În cea mai mare măsură, în absenţa unei educaţii, ne îndeplinim rolul de 
părinţi urmând modelul propriilor părinţi. Doar educaţia poate schimba tradiţia. 
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Reluând ideile prezentate în introducerea lucrării, în această lume în care 
părinţii şi adulţii în general fac eforturi pentru a se îndepărta de tiparele anterioare 
ale creşterii copilului în România, în care serviciile de protecţie a copilului sunt 
chemate să preia funcţiile parentale cât mai bine atunci când părinţii biologici nu 
sunt capabili să-şi protejeze copiii, în care avem un sistem de sănătate şi servicii 
educative adresate special copilului, dar care omit importanţa emoţiilor/trăirilor 
copilului, şi avem copii şi adolescenţi delincvenţi a căror copilărie este uitată sau 
chiar negată, avem nevoie de o bună cunoaştere a teoriei ataşamentului. Invocată 
adeseori, din păcate, teoria ataşamentului rămâne încă prea puţin cunoscută la noi. 
Părinţilor li se oferă strategii de educaţie parentală care omit să vorbească despre 
interacţiunea părinte-copil şi ataşamentul copilului; profesioniştilor din serviciile 
de protecţie a copilului li se vorbeşte uneori despre ataşament ca despre o capcană ce 
trebuie evitată; în serviciile educative sau de sănătate, nevoia de protecţie şi 
importanţa sentimentului de a fi protejat şi nu înspăimântat de către adult, nu se 
cunosc! Cât despre copiii delincvenţi, aceştia sunt cel mai adesea văzuţi şi luaţi în 
considerare doar în virtutea faptei penale săvârşite, uitându-se copilăria lor expusă 
tuturor vicisitudinilor şi lipsită de sentimentul de a fi protejat de către cineva, 
undeva. 

Ataşamentul condiţionează adaptabilitatea noastră, capacitatea de a face faţă 
stresului, precum şi rezilienţa (Rees, 2012). O mai bună cunoaştere a teoriei 
ataşamentului ne poate ajuta în calitatea noastră de părinte, de profesionist, de 
practician cu copiii, să ne recunoaştem în copil şi să reflectăm asupra propriei 
noastre identităţi, idealului de viaţă şi a ceea ce ne poate apărea ca destin. 

Un bun start în viaţă este asigurat de ataşamentul securizant. Deşi creierul 
uman, în virtutea marii plasticităţi pe care o deţine este capabil de modificări 
funcţionale şi chiar structurale majore sub impactul experienţelor, mai ales al celor 
sociale în relaţiile cu ceilalţi, teoria cascadei (Masten, Cicchetti, 2010) ne avertizează 
asupra înlănţuirii pericolelor în viaţă, atunci când începutul vieţii are loc în condiţii 
mai puţin favorabile. Copiii traumatizaţi timpuriu sunt expuşi unui risc crescut de a 
trăi experienţe traumatice ulterior, pe parcursul vieţii. 

„Înţelegerea rolului determinant al experienţelor timpurii în determinarea 
capacităţii funcţionale a adultului matur – şi deci a societăţii noastre – trebuie să 
aibă implicaţii profunde în politicile publice socio-culturale” (Perry et al., 1995,  
p. 285). Acelaşi autor, după ce demonstrează faptul că un copil nu este rezilient, ci 
doar ‘maleabil’ spune: „persistenţa mitului distructiv conform căruia ‘copilul este 
rezilient’ va împiedica milioane de copii şi deci societatea noastră să-şi realizeze 
adevăratul potenţial” (Perry et al., 1995, p. 285). 

Ataşamentul reprezintă cheia de boltă a existenţei noastre. Întreaga existenţă 
se desfăşoară în interdependenţă cu ceilalţi, iar tiparul acestor interdependenţe se 
creează în primele interacţiuni cu figura de ataşament, chiar dacă, ulterior, alte 
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întâlniri în viaţă ne pot da şansa unor ajustări. Teoria ataşamentului ne arată modul 
în care trebuie să fie crescuţi copiii, în speranţa unei lumi mai bune, mai fericite, 
mai solidare şi creative.  

Primit în redacţie la: 24.10.2016 
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REZUMAT 

Lucrarea de faţă nu se bazează pe o cercetare anume, ci îşi propune o prezentare a teoriei 
ataşamentului. Această prezentare poate fi utilă pentru cercetători, profesionişti, precum şi alte 
persoane interesate de bunăstarea copilului. Obiectivul principal al prezentării este unul conjunctural. 
În România, fiind un moment de căutări şi iniţiative lăudabile în domeniul protecţiei copilului şi a 
familiei, lucrarea de faţă are ca scop diseminarea unor idei de bază din teoria ataşamentului, teorie 
care ar trebui să constituie un cadru de lucru pentru aceste iniţiative generoase. Prezentarea schiţează 
răspunsuri la următoarele întrebări: Ce înseamnă a proteja copilul? Care este rolul ataşamentului 
copilului în dezvoltarea copilului? Faţă de ce trebuie să protejăm copilul? De ce părinţii şi societatea, 
în sensul larg, ar trebui să fie orientaţi spre facilitarea ataşamentului securizant la copil? Răspunsurile 
la aceste întrebări sunt argumentate pe baza noilor informaţii care vin din domeniul neurobiologiei. 



EVENIMENTE 

CONFERINŢA „DINAMICI ACTUALE ALE REALITĂŢII INDIVIDUALE  
ŞI SOCIALE”, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, 

UNIVERSITATEA SPIRU HARET, Bucureşti, 12 mai 2016 

Pe 12 mai 2016, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea 
Spiru Haret, Bucureşti, s-a organizat împreună cu Institutul de Filosofie şi Psihologie 
„Constantin Rădulescu-Motru” Conferinţa „Dinamici actuale ale realităţii individuale 
şi sociale”. 

Perspectivele larg deschise de cunoaşterea contemporană încurajează şi 
îndreptăţesc abordarea ştiinţifică deschisă, dialogală, în care teoria să fie cea mai 
potrivită cale de înţelegere a realităţii, iar realitatea, cel mai bun mod de valorificare  
a teoriei.  

Această conferinţă a intenţionat să fie un act de complementarizare a domeniilor 
psihologiei şi pedagogiei, dar şi de explorare a tipurilor de compatibilitate care se 
pot stabili între disciplinele umaniste în general. Discuţia foarte actuală despre 
oportunitatea păstrării în aria interesului public a unor discipline, despre reconfi-
gurarea strategiilor în educaţie a fost cadrul în care luările de cuvânt de nivel 
ştiinţific ridicat şi-au demonstrat utilitatea. 

Din Comitetul ştiinţific au făcut parte personalităţi ale învăţământului şi 
cercetării în domeniul psihologiei, pedagogiei şi medicinei: prof. univ. dr. Mihai 
Aniţei, prof. univ. dr. Ilie Bădescu, conf. univ. dr. Dragoş Cîrneci, prof. univ. dr. 
Margareta Dincă, dr. Mugur Ciumăgeanu, preşedintele Federaţiei Române de Psiho-
terapie, dr. Mihai Ioan Micle, dr. Petru Lisievici, dr. Manuela Epure, dr. Laura Goran, 
dr. Ruxandra Gherghinescu, dr. Doina Ştefana Săucan, prof. univ. dr. Mihaela 
Minulescu, dr. Grigore Nicola, dr. Camelia Mihaela Popa, dr. Laura Şerbănescu, 
dr. Cătălina Tudose şi alţii. 

Între lucrările prezentate în cadrul conferinţei, menţionăm: Rolul climatului 
familial în dezvoltarea psihosocială a adolescentului, Tinerii şi valorile europene, 
Studiu crosscultural privind dependenţa tinerilor de Facebook, Individul şi etica 
familială, Dinamica grupului de preşcolari, strategii educaţionale, relaţia de cuplu 
din perspectiva identităţii de gen, Inteligenţa emoţională ca factor de susţinere a 
rezilienţei în mica şcolaritate etc.  

Această conferinţă naţională s-a bucurat de un real interes, fiind şi un ajutor 
nepreţuit pentru studenţi, dovedindu-se încă o dată, dacă mai era nevoie, că ieşirea 
cercetării din turnul de fildeş al specializării este în mod deosebit aşteptată.  

Doina Ştefana Săucan 
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CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

DRAGOŞ CÎRNECI, IULIANA ALEXA, Creierul de Homo Sapiens – Ghid de 
utilizare, Editura Eikon, 2016, 166 p. 

Cartea Creierul de Homo Sapiens – Ghid de utilizare reprezintă o culegere de 
interviuri cu psihologul Dragoş Cîrneci, cadru didactic şi cercetător în domeniul 
neuroştiinţelor, desfăşurate de către redactorul-şef Iuliana Alexa (revista Psychologies), 
în care sunt prezentate o serie de aspecte ale manifestărilor psihice din viaţa 
cotidiană, cu aplicabilitate largă în majoritatea sferelor sociale şi individuale. 

Problematicile luate în discuţie în această carte sunt prezentate în opt capitole 
care acoperă ariile manipulării, învăţării şi memoriei, creativităţii, relaţiilor de 
cuplu, ataşamentelor, relaţiilor dintre părinţi şi copii, stresului, creierului şi imunităţii. 

Capitolul 1, Cum manipulăm şi cum suntem manipulaţi, ne prezintă modalităţile 
pe care se bazează cel mai mult industria publicitară atunci când se doreşte vânzarea 
anumitui produs. Pornind de la studiile efectuate în laboratoare prestigioase, 
autorul aminteşte faptul că „oamenii sunt mai uşor de influenţat atunci când 
informaţia li se prezintă drept ficţiune decât atunci când li se prezintă ca un adevăr 
ştiinţific”. În acest fel, reclamele cele mai eficiente sunt acelea care prezintă o poveste, 
un scenariu, creierul uman fiind predispus la stimulii persuasivi sub această formă.  

Utilizarea mesajelor subliminale este prezentă în zona manipulării publicitare, 
însă ea are eficienţă mai mare în laborator decât în domeniul real al televiziunii. 
Pragurile perceptive individuale diferă foarte mult, în acest fel eficienţa acestor 
tipuri de mesaje putând fi afectată.  

Capitolul 2, Învăţare şi memorie, ne pune în evidenţă faptul că metodele cele 
mai cunoscute şi răspândite până acum pentru a învăţa şi a memora informaţii, 
sublinierea şi recitirea, nu au eficienţa scontată şi eficienţa bănuită, mai ales în 
efectuarea conexiunilor între informaţii. Cele mai de succes strategii în reţinerea şi 
utilizarea activă a informaţiei învăţate sunt autotestarea şi repetiţia distribuită în 
timp. În felul acesta se declanşează o căutare mentală în memoria pe termen lung, 
care activează informaţii relaţionate între ele.  

În capitolul 3, Despre creativitate, ne sunt prezentate studii de actualitate în 
domeniul neuroştiinţelor, evidenţiindu-se modul în care utilizăm creierul în scopul 
generării produselor creative. Informaţia stocată în creier este reactualizată şi 
recombinată într-o manieră nouă, „iar acest proces îl folosim fie când vrem să 
simulăm viitorul posibil, fie când inventăm sau creăm ceva”. Imaginaţia/crea-
tivitatea este dependentă de cunoştinţele şi experienţele noastre şi de capacitatea de 
a le stoca şi reaminti. Şi din punct de vedere chimic memoria şi creativitatea sunt 
legate. Astfel, neurotransmiţătorul dopamină s-a dovedit esenţial atât în învăţare şi 
reamintire, cât şi în creativitate. 
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În capitolul 4, Relaţii de cuplu, ne sunt prezentate informaţii de actualitate 
legate de diferenţele dintre bărbaţi şi femei în privinţa structurii şi modalităţilor de 
funcţionare ale creierului. Aceste diferenţe de construcţie ale creierului stau la baza 
diferenţelor de abilităţi dintre femei şi bărbaţi – primele fiind favorizate la a comuta 
mai uşor dinspre gândirea analitică spre cea intuitivă, în timp ce partenerii lor – la a 
lega percepţia de acţiune şi a-şi coordona mişcările. Aceste rezultate ale studiilor 
din neuroştiinţe contribuie şi la înţelegerea modului în care funţionează relaţiile în 
cuplu şi preferinţa fiecărui gen pentru anumite forme de interacţiune intimă. 

Capitolul 5, Ataşamente şi alte adicţii, pune în lumină modul în care se 
construieşte mecanismul complex al stării de iubire: „cele trei componente principale 
ale dragostei sunt: 1) ataşamentul, 2) ritualul de curtare a partenerei sau partenerului  
şi 3) comportamentul de păzire a acesteia sau acestuia”. Sunt prezentate trimiteri la 
studiul ştiinţific al dragostei prin cercetări care arătau un fapt ce a părut şocant: 
„creierul răspunde la imaginile persoanelor dragi – fie că sunt copii, fie partenerii 
romantici – în aceleaşi zone care procesează drogurile”. Pare să existe o conexiune 
puternică între creier şi ataşament, statutul social şi mecanismele implicate în 
dependenţa de droguri. 

Capitolul 6, Părinţi şi copii, porneşte de la o serie de provocări foarte 
serioase, şi anume competenţa părinţilor de a-şi îndeplini această menire, de creştere şi 
îngrijire a copiilor, dar şi moştenirile copiilor pe linie genetică de la părinţii lor. 
Genele concurează între ele pentru a deţine controlul asupra comportamentului, 
fiecare într-o manieră proprie. „Ele există în perechi, una de la tată şi una de la 
mamă. Studiile la care face referire autorul evidenţiază faptul că băieţii moştenesc 
inteligenţa pe linia mamei, în timp ce fetele, au şanse egale să o ia de la mamă sau 
de la tată”. 

În cadrul capitolului 7, Stresul, sunt puse în evidenţă consecinţe nefaste ale 
stresului generat de era tehnologică şi de ritmurile vieţii contemporane. Stresul 
generează inflamaţie atât în organism, cât şi în creier. Iar inflamaţia din sistemul 
nervos distruge sinapsele şi neuronii, afectând zone mari din creier, „mai ales pe 
cele implicate în adaptarea la nou, la provocări, precum şi pe cele care reglează 
funcţii ale organismului, precum inima şi sistemul digestiv”. Soluţiile propuse în 
scopul diminuării efectelor stresului pot fi urmate în demersurile psihoterapeutice 
prin exerciţii de reîmprospătare a amintirilor. 

Capitolul 8, Creierul şi imunitatea, ne facilitează înţelegerea legăturii care 
există între prezenţa sau absenţa well-being-ului şi răspunsul sistemului imunitar. 
Autorul ne prezintă o evoluţie a studiilor asupra imunităţii. „La finele anilor ’90,  
s-au descoperit în neuroni receptori pentru limfocite şi alte molecule specifice 
sistemului imunitar. Ulterior s-a găsit şi sursa acestora, şi anume celulele gliale”. 
Efectele nefaste ale stresului pot fi înlăturate prin implicare în activităţi cu 
semnificaţie specială pentru individ şi prin dese anticipări pozitive. 
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Autorul intervievat de către reporter prezintă în mod captivant o serie de 
paliere psihologice variate şi o multitudine de situaţii concrete cu care ne intersectăm 
în viaţă. Cartea câştigă şi prin utilizarea unui limbaj ştiinţific calibrat pentru o 
înţelegere relativ uşoară a tuturor acestor aspecte prezentate. 

Bogdan Danciu 
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