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STUDII ŞI CERCETĂRI 

CALITĂŢILE UNUI POLIŢIST IDEAL 
– între expectaţiile sociale şi exigenţele profesionale – 

CORNELIU ŞTEFAN LIŢĂ∗ 
Biroul Psihologie al Jandarmeriei Române, 

Institutul de Filosofie şi Psihologie al Academiei Române 

Abstract 

Recruitment, selection and training of staff have become critical issues for police structures 
around the world especialy after the emergence of cases where employees of law enforcement 
agencies flagrantly violated the law. The main purpose of this study is to deepen the analysis of the 
policeman’s profile in a more comprehensive and standardized manner. The group of subjects 
consisted of 61 police officers, with an average age of 37 years and 8 years of professional experience, 
working in the police fast intervention detachments from 20 county inspectorates. They completed the 
Fleishman Job Analysis Survey and assessed the importance of 21 cognitive skills and 21 social skills 
in their work, using a 7-points Likert scale. The result indicated that the activity requires a high 
development of 3 cognitive skills (selective attention, understanding of written language and oral 
expression) and 11 social skills (responsibility, self-control, negotiating capacity, persistence, social 
compliance, control of the tendency to make hasty decisions, tonus restore capacity, sociability, 
getting information by conversation, independence and autonomy, ability to develop others). 

Cuvinte-cheie: poliţist, expectaţii sociale, exigenţe profesionale, abilităţi sociale, abilităţi cognitive. 

Keywords: policeman, social expectations, job requirements, social abilities, cognitive abilities. 

1. INTRODUCERE 

În general, oamenii au diferite stereotipuri cu privire la poliţişti sau la angajaţii 
din instituţiile de aplicare a legii. Unii consideră că poliţiştii sunt responsabili şi 
dedicaţi, simt o datorie faţă de comunitate şi doresc să facă diferenţa pentru cetăţenii 
acelei comunităţi. Alţii sunt convinşi că poliţiştii sunt autoritari şi predispuşi să 
abuzeze de forţa conferită de lege. Un lucru evident însă este acela că imaginea 
poliţistului este mult diferită de ceea ce era aceasta cu 50 de ani în urmă, adică acel 
ofiţer prietenos care se oprea să ajute un copil să-şi dea jos pisica din copac sau 
ţinea prelegeri tinerilor despre petrecerea timpului seara.  

În ultimii ani, profilul poliţistului a fost asociat cu caracteristici specifice, 
precum masculinitate, curaj, autoritate, cinism, agresiune, solidaritate, conservatorism, 
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bigotism, suspiciozitate (Balch, 1977; Skolnick, 1977). O analiză mai detaliată a 
literaturii de specialitate scoate la iveală o listă aparent interminabilă de competenţe de 
care au nevoie angajaţii din instituţiile de aplicare a legii: 

• Liste lungi de calităţi. Cea mai cunoscută lista de cerinţe aparţine lui 
August Vollmer (1947), o figură importantă în dezvoltarea domeniului justiţiei penale 
în Statele Unite, care a susţinut că cetăţenii se aşteaptă ca ofiţerii de poliţie să aibă 
înţelepciunea lui Solomon, curajul lui David, puterea lui Samson, răbdarea lui Iov, 
spiritul de conducere al lui Moise, altruismul Bunului Samaritean, pregătirea 
strategică a lui Alexandru, credinţa lui Daniel, diplomaţia lui Lincoln, toleranţa 
dulgherului din Nazaret şi, în final, o intimă cunoaştere a fiecărei ramuri a ştiinţelor 
naturale, biologice şi sociale. Mai recent, alţi experţi (Capps, 2014) au susţinut că 
ar exista 10 factori cruciali pentru succesul unui ofiţer de poliţie, şi anume, iniţiativă, 
etică, respect şi cunoaştere a legilor, abilităţi de comunicare, simţ comun, toleranţă 
şi amabilitate, mentalitate orientată spre ajutarea celorlalţi, moderaţie şi modestie, 
fire temperată, sete de cunoaştere. De asemenea, s-a spus că un poliţist bun ar 
trebui să aibă următoarele calităţi: compasiune, simţ al umorului, atenţie la detalii, 
responsabilitate etică şi profesională, creativitate, abilităţi verbale şi nonverbale de 
comunicare, abilităţi de autoreflecţie, gândire critică, lucru în echipă (Xu, 2015). În 
acelaşi timp, s-a subliniat ideea că un ofiţer de poliţie are nevoie de aşa-numitele 
„soft skills”, cum ar fi empatia, compasiunea, comunicarea nonverbală, ascultarea 
activă, adaptabilitatea, construirea încrederii, gândirea şi observaţia critică, rezolvarea 
conflictelor (Roufa, 2018). 

• Liste scurte de calităţi. Profilul poliţistului a fost creionat şi de unele reviste 
online de popularizare. Astfel, un poliţist ar trebui să poată lucra uşor cu oamenii, 
să fie un jucător de echipă, să se adapteze rapid la schimbare, să fie un rezolvator al 
problemelor, să fie familiarizat cu limbile străine, metodele ştiinţifice şi computere 
(Lindenwood, 2014). Caracteristici similare au inclus angajamentul de a ajuta oamenii, 
abilităţile de comunicare, cerinţele fizice, cerinţele psihologice, capacitatea de a 
lucra cu persoanele dificile în situaţii dificile (Career Profiles, 2015). În cele din 
urmă, cele mai importante calităţi par a fi abilităţile de comunicare, onestitatea şi 
integritatea, autodisciplina şi nervii de oţel (Lawrence, 2017). 

În multe domenii profesionale, s-au constatat modificări semnificative ale 
activităţii, precum diminuarea controlului asupra evenimentelor care se întâmplă la 
locul de muncă, în carieră sau în viaţă, creşterea insecurităţii şi a programului de muncă 
sau amplificarea problemelor şef–subordonaţi (Cooper, 2001). În ceea ce priveşte 
personalul din instituţiile de aplicare a legii, acesta este perceput într-un mod 
idealizat, iar poliţiştii sunt de multe ori priviţi prin analogie cu superpoliţiştii din 
filmele cu Mel Gibson, Bruce Willis, Denzel Washington. În acest context, în care 
există schimbări semnificative în activitate, aşteptări mari ale societăţii şi eforturi 
continue de profesionalizare, nu este deloc surprinzător faptul că recrutarea, 
selecţia şi formarea personalului au devenit probleme critice pentru structurile de 
poliţie din întreaga lume. Pe de altă parte, societatea românească a fost scandalizată 
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de apariţia unor cazuri în care angajaţi ai instituţiilor de aplicare a legii au încălcat 
flagrant legea, iar discuţiile au fost permanent redirecţionate spre domeniul recrutării, 
selecţiei şi formării personalului.  

Având în vedere multitudinea de activităţi desfăşurate în cadrul poliţiei, precum 
şi importanţa acestora, analiza psihologică a activităţii profesionale capătă noi valenţe, 
redevenind extrem de importantă şi având repercusiuni profunde legate atât de 
performanţa instituţiei, cât şi de starea de sănătate mentală a angajaţilor. Acest 
deziderat trebuie realizat cu atât mai mult cu cât unii autori au subliniat importanţa 
analizei muncii, aceasta fiind considerată o practică strategică de management al 
resurselor umane, cu potenţialul de a contribui la performanţa organizaţională 
(Cascio, 1998; Bowin şi Harvey, 2001). 

2. PRECIZĂRI METODOLOGICE 

Scopul principal al acestui studiu este acela de a aprofunda analiza profilului 
poliţistului într-o manieră mai comprehensivă şi mai standardizată. 

2.1. OBIECTIVE 

Având în vedere că validitatea abilităţilor mentale este substanţial mai mare 
în cazul profesiilor cu o complexitate crescută, decât în cazul profesiilor cu o 
complexitate scăzută (Salgado et. al., 2003), precum şi faptul că interacţiunile 
umane sunt fundamentale în cadrul instituţiilor de aplicare a legilor, obiectivul 
studiului este acela de a verifica dacă exigenţele profesionale sunt mai mari din 
punct de vedere al aptitudinilor sociale/interpersonale, decât din punct de vedere al 
aptitudinilor cognitive.  

2.2. PROCEDURA 

A. Lotul de subiecţi 

Lotul cercetării a fost format din 61 de persoane care lucrează în cadrul 
detaşamentelor de intervenţie rapidă ale poliţiei în 20 de inspectorate judeţene. 
Subiecţii au o vârstă medie de 37 de ani şi o vechime de 8 ani în activitatea respectivă.  

B. Instrumente 

A fost utilizat un chestionar standardizat de analiză a muncii la care subiecţii 
au trebuit să evalueze nivelul necesar de dezvoltare al mai multor aptitudini pentru 
activitatea pe care o desfăşoară. 

Proba F-JAS (Fleishman Job Analysis Survey) se bazează pe taxonomia 
aptitudinilor umane a lui Edwin A. Fleisman, aceasta fiind singura taxonomie a 
aptitudinilor cu o fundamentare empirică (Fleishman, 1975, 1982), iar versiunea 
românească a chestionarului a fost realizată de Pitariu, Iliescu şi Coldea (2006). 
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Proba F-JAS a mai fost utilizată în domeniul ordinii şi siguranţei publice în scopul 
experimentării unor instrumente pentru analiza psihologică a posturilor (Liţă, 
Grigoraş, 2004). 

În studiul prezent au fost utilizate doar 21 de aptitudini cognitive şi 21 de 
aptitudini sociale/interpersonale, deşi proba acoperă 5 domenii (cognitiv, psihomotor, 
fizic, senzorial, social). Fiecare aptitudine este evaluată pe o scală de la 1 la 7, iar 
pentru a uşura alegerea se prezintă trei exemple de activităţi în care este solicitată 
aptitudinea respectivă: la nivel scăzut (notele 1 sau 2), la nivel mediu (notele 3, 4, 
5) şi la nivel ridicat (notele 6 sau 7). 

Pentru o înţelegere mai adecvată a chestionarelor, vom oferi câteva exemple 
de itemi: 

Ex.1 Înţelegere verbală. Aptitudinea de a asculta şi înţelege ideile prezentate prin 
intermediul limbajului vorbit, presupunând înţelegerea informaţiilor complexe sau a 
detaliilor care conţin diferenţieri subtile ale sensurilor. 
1 2 3 4 5 6 7 
Înţelegerea unei reclame 
publicitare 

Înţelegerea regulilor pentru 
practicarea unui sport 

Înţelegerea unei conferinţe 
de metafizică 

Ex.2 Asertivitate. Aptitudinea de a-şi exprima părerile şi opiniile într-un mod curajos şi 
activ. Presupune susţinerea propriului punct de vedere şi luarea iniţiativei în munca cu 
alte persoane. 
1 2 3 4 5 6 7 
Pune o întrebare într-o 
şedinţă de grup 

Prezintă managerului 
plângerile colegilor de 
muncă 

Contestă politicile existente, 
în numele unui grup de 
interese 

2.3. ANALIZA DATELOR 

Pentru a evidenţia cele mai importante caracteristici evaluate, s-au utilizat 
două proceduri.  

În primul rând, o aptitudine a fost apreciată esenţială dacă media acesteia a 
fost egală sau superioară cifrei 5. Valoarea s-a stabilit având în vedere corespondenţa 
dintre notele acordate şi nivelul abilităţii respective (nivel scăzut – notele 1 sau 2, 
nivel mediu – notele 3, 4, 5 şi nivel ridicat – notele 6 sau 7).  

În al doilea rând, în scopul evaluării acordului între evaluatori, s-a calculat 
procentul persoanelor care au acordat un punctaj peste un anumit prag. Astfel, s-a 
considerat că există un acord considerabil între evaluatori dacă 60% dintre subiecţi 
au evaluat aptitudinea respectivă cu note de 5, 6 sau 7. 

3. REZULTATE 

3.1. IMPORTANŢA APTITUDINILOR COGNITIVE 

În Tabelul nr. 1 sunt prezentaţi indicatorii statistici obţinuţi în ceea ce priveşte 
evaluarea aptitudinilor cognitive necesare în activitatea de poliţie. 
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Se constată că cele mai importante aptitudini cognitive sunt atenţia selectivă, 
înţelegerea limbajului scris, exprimarea orală, orientarea spaţială. În acelaşi timp, 
se observă faptul că, deşi activitatea în cadrul detaşamentului de intervenţie rapidă 
necesită 17 tipuri de aptitudini cognitive (M ≥ 4,5), dacă ţinem cont de criteriul 
enunţat în partea metodologică, doar trei aptitudini pot fi considerate esenţiale 
(atenţia selectivă, înţelegerea limbajului scris şi exprimarea orală).  

Tabelul nr. 1 
Evaluarea aptitudinilor cognitive necesare în activitate 

Aptitudini cognitive  Media Ab.St. Procent 
Înţelegere verbală 4,8 1,2 59 
Înţelegerea limbajului scris 4,9 1,5 66 
Exprimare orală 4,9 1,2 61 
Exprimarea în scris 4,6 1,4 43 
Fluenţa ideilor 4,5 1,6 51 
Originalitatea 4,5 1,4 49 
Receptivitate la probleme 4,7 1,4 49 
Raţionament deductiv 4,6 1,3 46 
Raţionament inductiv 4,3 1,6 41 
Ordonarea informaţiilor 4,3 1,6 44 
Flexibilitate categorială 4,6 1,5 51 
Raţionament matematic 4,0 1,3 31 
Uşurinţă aritmetică 4,1 1,7 39 
Capacitate de memorare 4,8 1,5 52 
Rapiditatea structurării informaţiilor 4,7 1,5 56 
Flexibilitatea structurării 4,7 1,5 56 
Rapiditatea percepţiei 4,8 1,6 52 
Orientare spaţială 4,9 1,6 52 
Capacitatea de vizualizare 4,8 1,6 59 
Atenţie selectivă 5,0 1,4 62 
Atenţie distributivă 4,8 1,8 59 

3.2. IMPORTANŢA APTITUDINILOR SOCIALE 

În Tabelul nr. 2 sunt prezentaţi indicatorii statistici obţinuţi în ceea ce priveşte 
evaluarea aptitudinilor sociale/interpersonale necesare în activitatea de intervenţie 
rapidă.  

Se observă că cele mai importante aptitudini sunt responsabilitatea, auto-
controlul, conformitatea socială, perseverenţa, controlul tendinţei de a lua decizii 
pripite, capacitatea de refacere a tonusului. Se remarcă faptul că, deşi activitatea 
în cadrul detaşamentului de intervenţie rapidă necesită toate cele 21 de aptitudini 
cognitive (M ≥ 4,5), dacă ţinem cont de criteriul enunţat în partea metodologică, 
doar 11 aptitudini pot fi considerate esenţiale (responsabilitate, capacitate de 
negociere, sociabilitate, conformitate socială, autocontrol, dezvoltarea celorlalţi, 
obţinerea de informaţii prin conversaţie, independenţa şi autonomia, perseverenţa, 
controlul tendinţei de a lua decizii pripite, capacitatea de refacere a tonusului). 
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Tabelul nr. 2 
Evaluarea aptitudinilor sociale şi interpersonale necesare în activitate 

Aptitudini cognitive  Media Ab.St. Procent 
Amabilitate 4,8 1,2 51 
Flexibilitate comportamentală 4,7 1,6 56 
Capacitate de coordonare 4,7 1,6 57 
Responsabilitate 5,7 1,4 82 
Asertivitate 4,8 1,3 52 
Capacitate de negociere 5,2 1,4 74 
Persuasiune 4,7 1,3 62 
Sociabilitate 5,0 1,5 70 
Conformitate socială 5,2 1,2 79 
Receptivitate socială 4,9 1,5 56 
Autocontrol 5,4 1,3 67 
Încredere socială 4,8 1,5 54 
Dezvoltarea celorlalţi 5,0 1,2 57 
Obţinerea de informaţii prin conversaţie 5,0 1,5 61 
Dorinţa de realizare 4,7 1,6 51 
Deschidere către experienţă 4,6 1,4 54 
Independenţa şi autonomia 5,0 1,4 66 
Perseverenţă 5,2 1,2 67 
Controlul tendinţei de a lua decizii pripite 5,1 1,2 59 
Argumentarea verbală 4,6 1,3 50 
Capacitatea de refacere a tonusului 5,1 1,3 69 

În concluzie, activitatea desfăşurată în cadrul detaşamentelor de intervenţie 
rapidă necesită în principal 11 aptitudini sociale/interpersonale şi 3 aptitudini cognitive, 
după cum urmează: 

• Responsabilitate. Aptitudinea de a fi o persoană de încredere şi cu simţul 
responsabilităţii faţă de alţii implică disciplină, conştiinciozitate şi, de asemenea, 
capacitatea de a fi demn de încredere în îndeplinirea obligaţiilor şi sarcinilor pe 
care alţii le aşteaptă de la tine; 

• Autocontrol. Aptitudinea de a rămâne calm şi echilibrat în situaţii dificile sau 
stresante presupune controlarea emoţiilor în prezenţa stimulilor iritanţi, neaşteptaţi 
sau stresanţi; 

• Capacitate de negociere. Aptitudinea de a negocia cu alţii pentru rezolvarea 
unui conflict implică soluţionarea diferendelor prin concesii reciproce pentru a asigura 
o rezolvare acceptabilă pentru toate părţile implicate; 

• Perseverenţă. Aptitudinea de a menţine un nivel optim de efort până când 
sarcinile de muncă sunt realizate cu succes presupune energie mentală şi menţinerea ei 
pentru o perioadă lungă de timp, în pofida obstacolelor de genul oboselii, plictiselii 
sau altor factori de distragere a atenţiei; 
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• Conformitate socială. Aptitudinea de a adera la reguli şi politici de com-
portament social presupune respectarea standardelor sau normelor sociale la locul 
de muncă; 

• Controlul tendinţei de a lua decizii pripite. Aptitudinea de a se abţine de la 
decizii finale până când nu au fost culese şi evaluate toate datele relevante implică 
o reflecţie profundă şi deliberată şi nu concluzii pripite, înainte de luarea unei 
decizii; 

• Capacitatea de refacere a tonusului. Aptitudinea de a reveni în mod rapid 
la energia şi doza de entuziasm iniţiale, după o situaţie descurajantă; 

• Sociabilitate. Aptitudinea de a fi comunicativ şi participativ în situaţiile 
sociale implică dorinţa şi disponibilitatea de a lucra cu alte persoane şi de a facilita 
interacţiunile; 

• Obţinerea de informaţii prin conversaţie. Aptitudinea de a descoperi 
informaţii importante referitoare la o problemă, prin conversaţie, întrebări sau 
discuţii implică folosirea logicii pentru a înţelege situaţia şi pentru a obţine într-un 
mod eficient informaţii de la alţii; 

• Independenţa şi autonomia. Aptitudinea de a lucra într-un mediu nestructurat, 
cu minimă îndrumare sau supervizare implică calitatea de a fi inovator şi a fi în 
stare de a lua decizii fără a-i consulta pe ceilalţi; 

• Dezvoltarea celorlalţi. Aptitudinea de a contribui la dezvoltarea talentelor 
şi competenţelor celorlalţi implică educarea, consilierea sau sprijinul personal 
pentru dezvoltarea potenţialului celorlalţi. 

• Atenţie selectivă. Aptitudinea de concentrare asupra unei sarcini fără a fi 
distras, presupunând şi concentrare asupra unei sarcini plictisitoare. 

• Înţelegerea limbajului scris. Aptitudinea de a citi şi înţelege ideile prezentate 
prin intermediul limbajului scris, presupunând înţelegerea informaţiilor complexe 
şi detaliate care conţin cuvinte şi fraze puţin cunoscute. 

• Exprimare orală. Aptitudinea de a comunica informaţii şi idei prin 
intermediul vorbirii astfel încât alţii să înţeleagă, presupunând vorbirea clară şi bine 
organizată, în scopul comunicării ideilor subtile şi complexe. 

4. DISCUŢII ŞI CONCLUZII 

Anumiţi autori au apreciat că activitatea în instituţiile de aplicare a legii este 
una dintre cele mai stresante ocupaţii (Kroes, Margolis, Hurrell, 1974; Seyle, 1978; 
Dantzer, 1987; Kelly, 2004), deoarece angajaţii care asigură respectarea legii îşi 
desfăşoară activitatea în condiţii maxime de constrângere şi suprasolicitare emoţională. 
Acestora li se spune să acţioneze cu calm, chiar şi atunci când sunt extrem de 
încordaţi şi li se atrage atenţia că, atunci când sunt nervoşi, să păstreze controlul 
asupra situaţiei şi să rămână stoici atunci când se implică emoţional. Gestionarea 
unor astfel de situaţii necesită fără îndoială aptitudini sociale şi interpersonale. 
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4.1. ANALIZA REZULTATELOR ÎN CONTEXTUL LITERATURII  
DE SPECIALITATE 

Studiul realizat a indicat faptul că abilităţile sociale sunt mai importante decât 
cele cognitive în munca de poliţie, iar rezultate acestui studiu sunt similare cu alte 
rezultate obţinute în România sau străinătate. 

De exemplu, un studiu care a analizat solicitările psihice în activitatea 
personalului din domeniul ordinii şi siguranţei publice (Liţă, 2007) a indicat faptul 
că poliţiştii şi militarii se confruntă cu multe solicitări de natură emoţională care 
pot în timp să afecteze sănătatea mintală a acestora. Rezultate identice au fost 
identificate şi pe un lot naţional de militari (Liţă, Secu, 2016), unde cerinţa de a-ţi 
masca emoţiile a primit un punctaj ridicat. Totodată, într-un studiu care a inclus 
candidaţi de la Academia de Poliţie şi agenţi care candidau pentru trecere în corpul 
ofiţerilor (Liţă, 2009), s-a concluzionat că, în munca de poliţie, personalitatea 
angajaţilor este mai importantă decât inteligenţa acestora. Astfel: 

• În lotul de candidaţi la Academia de Poliţie, 68% dintre toate caracteristicile 
unui poliţist şi 85% dintre caracteristicile de pe primele 6 poziţii au vizat Factorul 
Personalitate;  

• În lotul de agenţi, 81% dintre toate caracteristicile unui poliţist şi 100% 
dintre caracteristicile de pe primele 5 poziţii au vizat Factorul Personalitate.  

Una dintre cele mai vechi iniţiative de stabilire a unor standarde pentru ofiţerii de 
poliţie aparţine unei comisii din California. Comisia pentru standarde şi formare 
profesională în domeniul păcii (California Commission on Peace Officer Standards 
and Training) a fost înfiinţată în 1959 pentru a stabili standarde minime de selecţie 
şi formare pentru persoanele care aplică legea din California. Conform acestui 
model, s-ar putea sugera că poliţiştii au nevoie de următoarele 8 abilităţi (Spilberg, 
Corey, 2018):  

• Competenţe sociale. Includ comunicarea cu ceilalţi într-o manieră caracte-
rizată prin tact şi respect şi manifestarea deschiderii şi interesului în interacţiunile 
zilnice; 

• Capacitate de a lucra în echipă. Implică colaborarea în mod eficient cu 
alţii pentru atingerea unor scopuri, ca şi renunţarea la propriile interese în favoarea 
grupului sau organizaţiei. Presupune stabilirea şi menţinerea unor relaţii de colaborare 
eficientă cu colegii, supervizorii, clienţii, reprezentanţii altor organizaţii şi ceilalţi; 

• Adaptabilitate/flexibilitate. Implică capacitatea de a schimba direcţia de lucru 
sau adaptarea rapidă la sarcinile diverse, neaşteptate şi uneori solicitante ale muncii;  

• Conştiinciozitate. Implică munca diligentă, durabilă, meticuloasă şi efectuarea 
acesteia în timp util, într-o manieră logică şi în conformitate cu regulile, regle-
mentările şi politicile organizaţionale; 

• Atenţie pentru siguranţă. Implică a lua măsurile de precauţie potrivite şi a 
evita comportamentele impulsive sau prea riscante pentru a asigura siguranţa proprie şi 
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a altora. Include abilitatea şi înclinaţia spre a gândi înainte de a acţiona – a menţine 
sub control reacţiile impetuoase, bruşte, imediate şi a lua în calcul situaţia mai 
largă, de ansamblu;  

• Integritate. Implică menţinerea unor standarde ridicate privind comporta-
mentul propriu. Constă în atribute precum onestitate, imparţialitate, a fi de încredere şi 
a respecta legile, regulamentele şi procedurile; 

• Reglare emoţională. Implică abilitatea de a menţine calmul şi de a avea 
control, în special pe durata urgenţei critice a evenimentelor şi a altor situaţii stresante. 
Include luarea în considerare a aspectelor negative ale postului, menţinând un 
temperament calm, acceptând critica şi nedevenind mult prea defensiv sau cu 
performanţe de serviciu limitate;  

• Capacitate de luare a deciziilor. Implică bunul simţ, „înţelepciunea străzii” 
şi capacitatea de a înţelege situaţiile cu rapiditate, pentru a stabili şi a lua măsuri 
corespunzătoare. De asemenea, aceasta implică abilitatea de a „cerne” informaţiile 
pentru a extrage „acel ceva” care este important şi, odată identificat, de a utiliza 
eficient informaţia respectivă;  

Pe de altă parte, într-o analiză celebră a exigenţelor presupuse de funcţiile din 
poliţie, realizată de către Kitzman şi Stanard (1999), autorii au identificat 285 de 
sarcini grupate în 15 funcţii, 28 de tipuri de cunoştinţe, 18 aptitudini şi 33 de 
deprinderi. Printre aptitudinile necesare au fost acelea de: comunicare verbală, 
comunicare nonverbală, comunicare scrisă, ascultare, relaţionare, vorbire în public, 
luare a deciziilor, rezolvare a problemelor, înţelegere a politicilor, conducere, 
analiză, relaţii publice, supervizare, negociere, administrare, calcul, persuasiune.  

Analiza la nivel de funcţii a relevat faptul că există o serie de părţi comune ce 
se realizează în toate departamentele indiferent de mărimea acestora. Astfel, 
funcţiile de conducere, comunicare, relaţii publice şi de lucru cu alte instituţii sunt 
esenţiale pentru şefii de poliţie din toate departamentele. În cadrul departamentelor 
mici, şefii de poliţie au un rol mai activ în ceea ce priveşte activitatea de zi cu zi, 
astfel că funcţiile de patrulare, investigare, arestare, trafic şi administrare devin 
esenţiale, în timp ce în departamentele mari activităţile profesionale, financiare, de 
negociere şi de management sunt mai importante. Acelaşi pattern s-a observat şi la 
nivel de sarcini, unele fiind specifice tuturor departamentelor, altele fiind esenţiale 
în cadrul departamentelor mici, iar altele fiind mai importante în departamentele 
mari. În privinţa cunoştinţelor, a deprinderilor şi a abilităţilor, ele au fost considerate 
esenţiale aproape în totalitate. 

În ultimii ani, mai multe organizaţii internaţionale au dezvoltat şi implementat 
modele privind cerinţele profesionale şi expectaţiile referitoare la comportamentul 
angajaţilor.  

De exemplu, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa a imple-
mentat un model de competenţe care evidenţiază expectaţiile organizaţiei cu privire 
la aptitudinile şi comportamentele care duc la excelenţă la locul de muncă (OSCE, 
2015). Scopul acestui model este acela de a asigura o direcţie strategică comună 
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pentru managementul resurselor umane şi de a sprijini activitatea organizaţiei în 
recrutare, managementul performanţei, învăţare şi dezvoltare. Acesta vizează valorile 
şi competenţele fundamentale pe care trebuie să le manifeste un angajat, şi anume: 

• Angajament: Contribuie activ la realizarea obiectivelor organizaţionale; 
• Diversitate: Îi respectă pe ceilalţi şi valorizează diversitatea perspectivelor 

şi contribuţiilor acestora; 
• Integritate: Acţionează în conformitate cu valorile de bază ale organizaţiei 

şi principiile organizaţionale; 
• Responsabilitate: Îşi asumă responsabilitatea pentru acţiunile proprii şi 

lucrările delegate; 
• Comunicare: Lucrează în mod activ pentru a promova o comunicare clară 

şi transparentă cu colegii şi cu părţile interesate ale organizaţiei; 
• Colaborare: Lucrează eficient cu ceilalţi fiind centrat pe scopurile comune 

şi promovează un mediu de lucru pozitiv, bazat pe încredere; 
• Analiza şi luarea deciziilor: Analizează informaţiile disponibile, formulează 

concluzii riguros fundamentate şi ia decizii adecvate; 
• Planificare: Lucrează pentru realizarea obiectivelor în mod structurat şi 

măsurabil; 
• Iniţiativă: Propune şi implementează noi idei, activităţi şi proiecte; 
• Flexibilitate: Răspunde pozitiv şi eficient la schimbarea circumstanţelor. 
Dacă privim către alte organizaţii internaţionale care nu au legătură cu domeniul 

aplicării legilor, precum Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, 
putem observa, de asemenea, că şi acestea au dezvoltat anumite cadre de referinţă 
privind expectaţiile şi exigenţele profesionale (OECD, 2014). Modelul implementat 
de OECD vizează 15 competenţe fundamentale încadrate în 3 domenii: 

• Obţinerea rezultatelor: gândire analitică, focalizarea pe obiective, abilităţi 
de redactare, flexibilitatea gândirii, gestionarea resurselor, lucrul în echipă şi 
conducerea echipei; 

• Construirea relaţiilor: centrarea pe client, sensibilitate diplomatică, capacitate 
de influenţare, abilităţi de negociere, cunoştinţe organizaţionale; 

• Planificarea pentru viitor: alinierea organizaţională, dezvoltarea talentelor, 
crearea reţelelor sociale, gândire strategică. 

4.2. DIRECŢII POSIBILE DE VALORIFICARE A REZULTATELOR 

În conformitate cu aceste analize realizate în alte ţări, studiul prezent abordează 
în mod standardizat exigenţele profesionale specifice activităţii de poliţie, evidenţiind 
şi expectaţiile pe care le au ceilalţi cu privire la caracteristicile esenţiale ale 
poliţiştilor. Rezultatul a indicat faptul că pentru munca de poliţie sunt necesare 
11 aptitudini sociale şi 3 aptitudini cognitive, iar acest fapt confirmă ipoteza, 
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conform căreia abilităţile interpersonale sunt mai importante decât aptitudinile 
cognitive. Această constatare are implicaţii majore în ceea ce priveşte recrutarea, 
selecţia şi formarea personalului, după cum urmează: 

• În ceea ce priveşte selecţia viitorilor poliţişti, trebuie acordată mai multă 
atenţie măsurării atributelor noncognitive, deşi evaluarea personalităţii este în 
general mai dificil de realizat decât evaluarea abilităţilor cognitive, iar valoarea 
predictivă pare a fi mai mică în cazul variabilelor noncognitive decât în cazul 
variabilelor cognitive;  

• În ceea ce priveşte formarea candidaţilor, trebuie accentuată mai mult 
dezvoltarea aşa-numitelor abilităţi soft privind comunicarea, relaţionarea, auto-
controlul, iar curriculum academic ar trebui să includă mai multe teme de psihologie; 

• În ceea ce priveşte selecţia personalului pentru ocuparea funcţiilor de 
conducere, trebuie acordată mai multă atenţie interviului comportamental (care 
poate evidenţia abilităţile interpersonale) şi mai puţină examenului scris (care 
evaluează doar abilităţile cognitive).  

Rezultatele obţinute, pe lângă faptul că oferă o serie de informaţii referitoare 
la specificul exigenţelor profesiei de poliţist, aşa cum este ea văzută de angajaţi, 
aduc câteva dovezi în sprijinul utilizării unor noi chestionare standardizate în analiza 
psihologică a profesiilor.  

Din evaluările realizate a rezultat un profil clar al muncii de poliţie de care va 
trebui ţinut cont în selecţia personalului. În scopul de a integra rezultatele acestui 
studiu cu analizele realizate de alte organizaţii (POST, OSCE, OECD), vom 
prezenta pe scurt cele mai importante exigenţe profesionale solicitate de activitatea 
desfăşurată în instituţiile de aplicare a legii.  

Astfel, cele mai importante aptitudini ar fi următoarele: 
• onestitate, integritate, etică; 
• responsabilitate şi conştiinciozitate; 
• abilităţi de comunicare, relaţionare şi lucru în echipă; 
• orientare spre comunitate şi respect faţă de ceilalţi; 
• toleranţă, autocontrol şi moderaţie; 
• iniţiativă şi perseverenţă; 
• flexibilitate şi empatie; 
• abilităţi de rezolvare a problemelor şi luare a deciziilor. 
Pornind de la constatarea că organizaţiile care urmăresc în mod activ analiza 

locurilor de muncă ca strategie de planificare a resurselor umane sunt susceptibile 
de a obţine un avantaj competitiv (Anthony et al., 2002; Dessler, 2003), studiul 
prezent a realizat o trecere în evidenţă a unor competenţe cognitive şi sociale care 
influenţează activitatea personalului din instituţiile de aplicare a legii. Scopul final 
al acestei iniţiative este acela de a identifica solicitările presupuse de diferite 
posturi şi caracteristici psihologice necesare personalului în vederea realizării unei 
mai bune compatibilităţi persoană–post.  
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Fără îndoială că datele prezentate sunt limitate şi sunt necesare studii ulterioare 
în ceea ce priveşte analiza profesiei de poliţist pentru a observa cât de mare este 
variabilitatea datorată organizaţiei sau specializării, iar studiile ulterioare se vor centra 
preponderent pe analiza factorilor ce pot afecta munca şi sănătatea personalului.  

Primit în redacţie la:6.06.2018 
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REZUMAT 

Recrutarea, selecţia şi formarea personalului au devenit probleme critice pentru structurile de 
poliţie din întreaga lume, mai ales după apariţia unor cazuri în care angajaţi ai instituţiilor de aplicare 
a legii au încălcat flagrant legea. Scopul principal al acestui studiu este acela de a aprofunda analiza 
profilului poliţistului într-o manieră mai comprehensivă şi mai standardizată. Lotul de subiecţi a fost 
reprezentat de 61 de poliţişti, cu o vârstă medie de 37 de ani şi o vechime de 8 ani, care lucrau în 
cadrul detaşamentelor de intervenţie rapidă ale poliţiei din 20 de inspectorate judeţene. Aceştia au 
completat proba F-JAS (Fleishman Job Analysis Survey) şi au evaluat importanţa a 21 de aptitudini 
cognitive şi 21 de aptitudini sociale în activitatea pe care o desfăşoară, utilizând o scală Likert în 7 
trepte. Rezultatul a indicat că activitatea necesită dezvoltarea la nivel înalt a 3 aptitudini cognitive 
(atenţia selectivă, înţelegerea limbajului scris şi exprimarea orală) şi a 11 aptitudini sociale 
(responsabilitate, autocontrol, capacitate de negocire, perseverenţă, conformitate socială, controlul 
tendinţei de a lua decizii pripite, capacitate de refacere a tonusului, sociabilitate, obţinerea de 
informaţii prin conversaţie, independenţă şi autonomie, capacitate de dezvoltare a celorlalţi).  



INFIDELITATEA, DIFERENŢE DE GEN LA ADULTUL MATUR 
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Abstract 

The study’s objectives have been to identify the differences between sexes in regards to 
jealousy toward infidelity, attitude toward infidelity and leading causes of such behavior. The study 
has sought to identify sex differences regarding extradyadic behavior in mature adults. The study 
group was comprised of 88 men and women between the ages of 35 and 60. The instruments used 
were Infidelity Dilemma Questionnaire (IDQ), Attitudes toward Infidelity Scale (AIS) and a questionnaire 
used to collect data for evaluating causes for infidelity. The level of jealousy reported by men was 
significantly higher compared with women in response to sexual infidelity. The level of jealousy 
reported by women was significantly higher compared with men in response to emotional infidelity. 
Women reported a general attitude towards infidelity that is comparable to that of men. Men tend to 
underrate “the lack of love and affection” and „the lack of appreciation, admiration and approval” as 
motives of women’s infidelity. „Unsatisfied sexual needs” was overrated by women as motive for 
men’s infidelity. Men recognized it as an important reason but they weighted it significantly lower 
than women. 

Cuvinte-cheie: infidelitate, atitudine faţă de infidelitate, motive ale infidelităţii, gelozie, diferenţe  
de gen. 

Keywords: infidelity, attitude toward infidelity, motives for infidelity, jelousy, sex differences. 

1. INTRODUCERE 

1.1. CONCEPTUL DE INFIDELITATE – DEFINIŢII ŞI ABORDĂRI 

Infidelitatea a fost definită de Glass (2002) ca fiind „o relaţie sexuală, romantică 
sau emoţională secretă care încalcă angajamentul faţă de o relaţie exclusivă” (p. 489). 
După Glass (2002), pentru a decide dacă un anumit comportament este sau nu de 
infidelitate, criteriul exclusivităţii relaţiei de cuplu este punctul de plecare. El face 
o distincţie clară între infidelitatea sexuală şi emoţională, şi adaugă o a treia 
categorie, a infidelităţii romantice. 

Shackelford şi Buss (1997) menţionează şi ei importanţa diferenţierii între 
„infidelitatea sexuală”, definită ca fiind „activitate sexuală cu o altă persoană decât 
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partenerul pe termen lung”, şi „infidelitatea emoţională” care după părerea autorilor 
„apare atunci când unul dintre parteneri canalizează resurse emoţionale cum ar fi 
dragoste romantică, timp, atenţie, către altcineva” (p. 1034–1035). Această diferenţiere 
este necesară, în opinia celor doi autori, pentru a explica manifestarea geloziei în 
cele două situaţii în care apare infidelitatea, manifestare care este diferită în funcţie 
de gen. Shackelford şi Buss (1997) includ infidelitatea romantică în categoria 
infidelităţii emoţionale. 

Conform Fitzgibbons, infidelitatea este „unul dintre cele mai traumatice 
evenimente de viaţă” (Fitzgibbons apud Trandafir, 2015, p. 299). Trandafir consideră 
că „infidelitatea este o ameninţare a integrităţii şi funcţionalităţii cuplului cu consecinţe 
psihologice, relaţionale şi economice importante asupra familiei şi membrilor ei” 
(Trandafir, 2015, p. 295). Într-adevăr, infidelitatea nu are consecinţe emoţionale 
doar asupra celor doi parteneri de cuplu, ci şi asupra copiilor care pot simţi sentimente 
de furie, teamă, vinovăţie, îngrijorare, anxietate, depresie şi pot manifesta compor-
tamente agresive sau de blocare (Negash şi Morgan, 2015).  

În afară de raportul sexual cu o persoană din afara cuplului, care este cel mai 
evident comportament considerat infidelitate, există o multitudine de alte compor-
tamente pe care în mod subiectiv oamenii le includ în categoria infidelităţii. Dintre 
acestea, studiile menţionează întâlnirile şi petrecerea timpului împreună cu altă 
persoană decât partenerul de cuplu; angajarea în alte modalităţi de interacţiune sexuală 
cum ar fi flirtul, sărutul, mângâierile; fanteziile sexuale care au ca subiect o altă 
persoană decât partenerul; cyber chat-ul şi sexul online etc. (Barte şi Kiene, 2005).  

Analiza comportamentului de infidelitate se poate face din perspectiva mai 
multor criterii, în funcţie de o serie de factori, cum ar fi: factori de ordin biologic 
(genul, vârsta), factori de mediu (cultura din care provine) factori individuali (expe-
rienţele de viaţă, modelul familial), factori contextuali (despărţirea îndelungată, 
boala unuia dintre parteneri). 

Shackelford şi Buss (1997) enumeră abordări diferite din care poate fi discutată 
infidelitatea. Autorii consideră că, din punct de vedere al teoriei echităţii, infidelitatea 
semnalizează o inechitate serioasă în cadrul unei relaţii, din perspectiva psihologiei 
evoluţioniste, infidelitatea indică o schimbare de resurse reproductive importante, 
în timp ce din perspectiva modelului investiţional al lui Rusbult (1980), infidelitatea 
indică lipsă de angajament într-o relaţie.  

O altă perspectivă din care se poate aborda problema infidelităţii este teoria 
ataşamentului, conform căreia un copil dezvoltă pe baza experienţelor sale timpurii 
cu persoana care îl îngrijeşte modele interne de lucru ale sinelui şi ale figurii de 
ataşament aflate în relaţii unul cu celălalt (Bowlby, 2011). Pornind de la teoria 
ataşamentului, Hazan & Shaver (1987) conceptualizează iubirea romantică între 
adulţi ca pe „un proces de ataşament” (p. 511). Ataşamentul presupune crearea de 
dependenţe şi satisface trebuinţele de protecţie. Drept urmare, infidelitatea devine o 
ameninţare la adresa relaţiei de ataşament cu partenerul de cuplu (Boza, 2015). 

Studiile cross culturale indică faptul că infidelitatea sexuală este cauza cea 
mai frecvent citată ca motiv al despărţirii în multe societăţi (Betzig apud Buss şi 
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Shackelford, 1997). Şi în Romania, datele statistice privind divorţurile arătau că în 
perioada 1994–2003 principala cauză a divorţului a fost infidelitatea (Rusu & Bencic, 
2007).  

Infidelitatea sexuală, reală sau imaginată a unei femei este cea mai frecventă 
cauză a violenţei domestice şi a omuciderii în lume (Daly & Wilson, 1988). Aceasta se 
datorează, în opinia autorilor, perpetuării unei gândiri tradiţionaliste în care bărbaţii 
privesc femeile ca pe un bun care le aparţine, ca persoane care au rolul de a le 
asigura urmaşi. De aici obiceiurile încă existente în anumite societăţi de a plăti o 
anumită sumă de bani, servicii sau proprietăţi rudelor nevestei pentru a stabili 
dreptul asupra ei, de claustrare a femeilor şi limitarea dreptului lor de a circula 
singure, restricţiile impuse în privinţa modului de a se îmbrăca în public etc. 

În opinia lui Glass (2003), infidelitatea din zilele noastre nu se datorează unei 
dorinţe de a experimenta ceva nou. Bazându-se pe experienţa clinică, autorul consideră 
că aceasta apare între persoane care au iniţial o relaţie de prietenie, care evoluează 
şi duce la infidelitate, romantică şi sexuală. Astfel de prietenii pot apărea ca urmare 
a petrecerii timpului împreună cu alte cupluri sau cu persoane singure din anturajul 
apropiat al cuplului (prieteni, rude), la locul de muncă şi online, pe reţelele de 
socializare. Autoarea consideră că orice cuplu are „ferestre” şi „pereţi”. Ferestrele 
sunt acele informaţii pe care le poţi împărtăşi celor din afara cuplului, în timp ce 
pereţii sunt informaţii intime referitoare la viaţa de cuplu care nu se împărtăşesc. 
Riscul unei rupturi în cuplu apare când în cadrul unei relaţii de prietenie dintre 
două persoane de sex diferit unul dintre ei dezvăluie o informaţie care nu trebuie 
împărtăşită. Conform lui Jourard (1959), o astfel de autodezvăluire va atrage după 
sine o autodezvăluire compensatorie a celuilalt, model care se repeta ca o spirală. 
Aceste dezvăluiri reciproce vor creşte sentimentul de apropiere şi intimitate, apărând 
după părerea lui Glass (2003) riscul unei legături emoţionale puternice care poate 
conduce în final la infidelitate.  

1.2. CONCEPTUL DE GELOZIE – DEFINIŢII ŞI ABORDĂRI 

Gelozia este definită de Buss, Larsen, Westen şi Semmelroth (1992) ca fiind 
„o stare emoţională care este activată de perceperea unei ameninţări la adresa unei 
poziţii sau a unei relaţii importante şi care motivează un comportament menit să 
anihileze ameninţarea” (p. 251). Deoarece relaţiile romantice se creează prin procese 
de ataşament similare cu cele dintre copil şi adult (Hazan & Shaver 1987, Boza, 
2015), infidelitatea este o ameninţare la adresa relaţiei cu partenerul de cuplu, 
ameninţare care generează emoţii negative şi se manifestă prin gelozie. 

Gelozia este o emoţie care poate apărea doar într-o relaţie de trei persoane 
sau în diferite patologii, dar în articolul de faţă nu vom discuta gelozia ca simptom 
al unei patologii. Salovey (1991) defineşte gelozia ca fiind „o emoţie experimentată 
când o persoană este ameninţată cu pierderea unei relaţii importante cu o altă persoană 
(«partenerul») în favoarea unei alte persoane («rivalul»)” (p. 15). După autor, un 
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individ nu poate simţi gelozie în situaţia când este respins fără ca partenerul să aibă 
o altă relaţie sau în situaţii în care partenerul moare, este plecat pentru o perioadă 
îndelungată etc.  

Gelozia ca şi invidia au amândouă la bază fenomenul rivalităţii, diferenţa 
constând în faptul că gelozia se referă la ameninţarea unei relaţii interumane (o 
relaţie triadică), pe când invidia este emoţia simţită în legătura cu pierderea un 
obiect, cu absenţa unor calităţi sau a unor realizări (o relaţie diadică) (Salovey 
1991; Boza, 2015). 

Volling şi colaboratorii săi (Volling, Kennedy, Jackey apud Boza, 2015) vorbesc 
despre un complex al geloziei care după părerea lor „este un set de modele de 
reacţii emoţionale, cognitive şi comportamentale exprimate de o persoană geloasă 
în sistemul de relaţii interpersonale între cele trei persoane implicate, adică persoana 
geloasă, cea iubită şi rivalul” (p. 388). 

Gelozia nu este considerată o emoţie primară şi, în ciuda implicaţiilor emoţionale 
puternice pe care le poate avea, ea nu a fost în atenţia specialiştilor decât începând 
cu ultimele decenii ale secolului XX. 

După identificarea şi explicarea de către Buss şi colaboratorii săi (1992) a 
diferenţelor de gen în ceea ce priveşte raportarea la infidelitatea sexuală şi cea 
emoţională, au apărut teorii care să explice gelozia plecând tot de la teoria evolu-
ţionistă. Fertilizarea la oameni este internă, mama fiind cunoscută, dar tatăl incert. 
Ca urmare, nevoile adaptative diferite ale femeilor şi bărbaţilor au dus la diferenţe 
de gen în ceea ce priveşte gelozia şi atitudinea faţă de diverse tipuri de infidelitate. 
Gelozia la bărbaţi este un mecanism psihologic specific necesar pentru a preveni 
infidelitatea sexuală a partenerei şi creşterea copilului unui rival. Femeile au dezvoltat 
un alt mecanism psihologic care să împiedice investiţia emoţională, financiară, de 
timp a partenerului în afara cuplului (Harris, 2002). 

Gelozia poate fi experimentată printr-o multitudine de emoţii primare, cum ar 
fi: surpriză, teamă (de schimbare, de pierdere a relaţiei), tristeţe, frică, furie, dezgust 
etc. Gelozia poate aduce cu sine sentimente de durere, lipsă de valoare, dezamăgire 
(faţă de cel cu care persoana era într-o relaţie, dar şi faţă de ea însăşi pentru că a 
permis ca acest lucru să se întâmple), suspiciune, insecuritate, anxietate, suferinţă, 
respingere, ostilitate, suferinţă, vinovăţie, ruşine etc. (Salovey 1991; Boza, 2015). 

Gelozia aduce cu sine pe lângă suferinţa cauzată de pierderea relaţiei şi o 
scădere a încrederii de sine. Rivalul poate fi real sau imaginar, iar relaţia poate fi 
trecută, prezentă sau viitoare. Uneori, partenerii de cuplu provoacă gelozia în mod 
deliberat, mai ales la începutul relaţiei, pentru a se prezenta mai atractiv ca parte a 
jocului de putere în cadrul relaţiei (Chelcea, 2006). 

Gelozia este o emoţie negativă care generează o serie de comportamente în 
cadrul relaţiilor de cuplu, cum ar fi prevenirea pierderii partenerului, pedepsirea 
partenerului şi a rivalului ş.a. Toate reprezentând modalităţi de recompensare a 
persoanei geloase atunci când împăcarea nu mai este posibilă. Din punctul de vedere al 
societăţii, gelozia are avantajul că descurajează adulterul şi ajută la protejarea 
cuplului, păstrând în acest mod ordinea socială (Boza, 2015). 
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1.3. DIFERENŢE DE GEN PRIVIND INFIDELITATEA 

Din perspectivă evoluţionistă, gelozia poate fi văzută ca un comportament 
prin care se încearcă maximizarea abilităţilor unei persoane de a-şi transmite 
genele la generaţiile următoare prin participare directă la reproducere (Hamilton 
apud Rusu, 2011).  

Fiecare sex va încerca să-şi maximizeze pe cât posibil fitnessul, termen care 
denominează potenţialul biologic adaptativ al unui individ, exprimat prin abilităţile 
acestuia de a-şi transmite genele la generaţiile următoare prin participare directă la 
reproducere (Hamilton apud Rusu, 2011).  

Conform teoriei investiţiei parentale (Trivers, 1972), strategiile de reproducere 
ale femelelor şi ale masculilor vor diferi, în funcţie de investiţia iniţială pe care 
fiecare o face în pui. Pornind de la această teorie, Rusu (2011) consideră că sexul, a 
cărui investiţie iniţială în urmaşi va fi mai mare (tipic femelele, dar nu întotdeauna), 
va fi mai atent în alegerea partenerului, iar sexul care investeşte mai puţin va fi 
supus unei mai mari competiţii pentru a avea acces la parteneri. 

Studiile au demonstrat existenţa unor diferenţe de gen în ceea ce priveşte 
gelozia şi atitudinea faţă de diverse tipuri de infidelitate. În anul 1992, Buss şi 
colaboratorii publică rezultatul a trei studii din care rezulta că există diferenţe 
semnificative între bărbaţi şi femei privind gelozia faţă de infidelitatea sexuală şi/ 
sau emoţională şi că aceste diferenţe sunt rezultatul modului în care fiecare gen a 
trebuit să răspundă problemelor specifice de adaptare şi de perpetuare a genelor 
proprii. Astfel, femeile au raportat în medie o mai mare gelozie în cazul infidelităţii 
emoţionale, în timp ce bărbaţii au raportat că sunt mai deranjaţi de infidelitatea sexuală.  

O serie de studii au replicat această cercetare în Statele Unite, în Asia, Europa 
(Buunk, Angleitner, Oubaid & Buss, 1996; Buss, Schackelford, Kirkpatrick et al., 
1999; Wiederman şi Kendall, 1999; Brase, Căprar & Voracek, 2004) pe subiecţi cu 
media de vârstă între 18,6 şi 26,7 ani, care în general au confirmat faptul că femeile 
sunt deranjate de infidelitatea emoţională mai mult decât bărbaţii, care sunt mai 
geloşi dacă partenera este infidelă din punct de vedere sexual. 

Ipotezele cele mai folosite pentru a explica aceste diferenţe semnificative sunt 
ipoteza psihologiei evoluţioniste (ipoteza nativistă), a credinţelor (double-shot) şi 
ipoteza constructului social de gen. Ultimele două teorii consideră că principala 
cauză a diferenţelor de gen este influenţa mediului, în timp ce prima este de părere 
că aceste diferenţe sunt de natură biologică, înnăscute. 

Conform ipotezei evoluţioniste (Buss, Schackelford, Kirkpatrick et al., 1999), 
bărbaţii vor fi mai geloşi într-o situaţie de infidelitate sexuală pentru că ea reprezintă un 
risc mai mare pentru ei de a-şi investi resursele în creşterea copilului unui rival. Pe 
termen lung, pentru o femeie există un risc mai mare dacă partenerul ei intră într-o 
relaţie de infidelitate emoţională, relaţie care are o mai mare probabilitate să ducă 
la o diminuare a angajamentului bărbatului în creşterea copilului şi inevitabil a 
resurselor pe care le investeşte (materiale, de timp, psihologice etc.). Răspunsurile 
diferite în funcţie de gen la tipul de infidelitate sunt de fapt soluţii la problemele 
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adaptive diferite pe care fiecare gen le-a avut de rezolvat de-a lungul evoluţiei 
umane. Tocmai de aceea, se consideră că aceste răspunsuri sunt universal valabile 
şi nu sunt influenţate de factori de mediu, culturali etc.  

Ipoteza credinţelor propusă de DeSteno şi Salovey în anul 1996 este o alternativă 
la cea evoluţionistă şi are la bază credinţele oamenilor, ideile lor preconcepute 
privind infidelitatea. Conform celor doi autori, credinţa oamenilor este că femeia 
este mai puţin probabil să se implice într-o relaţie sexuală dacă nu este implicată 
întâi emoţional, în timp ce pentru un bărbat există o mai mare probabilitate de a se 
implica într-o relaţie sexuală fără nicio componentă emoţională. Conform ipotezei 
credinţelor, oamenii sunt mai deranjaţi de acel tip de infidelitate care cred ei că va 
duce la apariţia celeilalte. Cu alte cuvinte, dacă o persoană are credinţa că este mai 
probabil ca o infidelitate sexuală să ducă la una emoţională mai mult decât situaţia 
inversă, atunci ea va fi mai deranjată de infidelitatea sexuală.  

O altă ipoteză, mai puţin citată, este cea a lui Hupka (1996) care propune 
explicarea diferenţelor semnificative dintre bărbaţi şi femei în felul în care percep 
infidelitatea prin prisma constructului social de gen şi a perspectivei rolului social 
al lui Eagly. Eagly (1987) descrie modurile în care comportamentele sociale diferă 
în funcţie de gen. Diferenţa rezultă din constructele de rol social, nu doar sex-rolul, 
dar şi alte roluri referitoare la viaţa de familie sau cea profesională. În susţinerea 
ipotezei sale, Hupka citează rapoartele etnografice care arată că există populaţii 
unde barbaţii îşi dăruiesc soţiile oaspeţilor sau le împart cu cei din aceeaşi generaţie, 
făcând imposibilă determinarea paternităţii.  

Studii care au cercetat reacţiile în situaţie de infidelitate reală pe eşantioane 
de femei şi bărbaţi heterosexuali şi homosexuali au arătat că atât bărbaţii, cât şi 
femeile au fost mai deranjaţi de infidelitatea emoţională decât de cea sexuală (Harris, 
2003). Aceeaşi autoare afirmă că, din perspectiva socio-cognitivă, nivelul de 
gelozie determinat de infidelitate va depinde de interpretarea pe care individul o dă 
gravităţii ameninţării. Reacţia emoţională va depinde de răspunsul pe care fiecare îl 
dă la întrebarea dacă mai este iubit sau dacă este capabil să-şi satisfacă partenerul. 

Diferenţe de gen au fost identificate şi în ceea ce priveşte atitudinea faţă de 
infidelitate. Taylor (1986) a determinat că bărbaţii consideră infidelitatea unui 
bărbat ca fiind mai justificată decât cea a unei femei. Femeile se pare că au o 
atitudine general mai puţin tolerantă faţă de un comportament extradiadic comparativ 
cu bărbaţii. Paul şi Galloway (1994) au determinat, într-un studiu pe un eşantion de 
studenţi, că 52% dintre femei au spus că vor pune capăt unei relaţii dacă află de 
infidelitatea partenerului comparativ cu doar 30% în cazul bărbaţilor. Această concluzie a 
fost susţinută de studiile realizate de Sheppard, Nelson, Andreoli-Mathie (1995) pe 
un eşantion de 197 de studenţi, în care bărbaţii evaluau infidelitatea ca fiind mai 
acceptabilă decât femeile. Cu toate acestea, ambele categorii considerau că 
infidelitatea maritală este mai puţin acceptabilă decât infidelitatea între parteneri 
aflaţi într-un debut al relaţiei.  

Motivele pe care o persoană este infidelă au fost şi ele investigate.  
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Drigotas et. al. (1999) identifică cinci categorii diferite de motive pentru care 
o persoană este infidelă, şi anume: sexualitatea (nevoia de varietate sexuală şi 
incompatibilitatea sexuală cu partenerul), satisfacţia emoţională (lipsa ei în cadrul 
cuplului, nevoia de susţinere a egoului), factori sociali contextuali (oportunitatea, 
activităţile comune, separarea îndelungată de partenerul de cuplu), normele şi atitudinile 
şi răzbunarea-ostilitatea.  

Glass & Wright, în urma unei analize factoriale, descriu următorii factori care 
determină infidelitatea, şi anume: sexualitatea (plăcerea sexuală, noutatea, curiozitatea), 
intimitatea emoţională (dorinţa de companie şi nevoia unei creşteri a stimei de 
sine), motivaţii extrinsece (răzbunarea) şi dragostea (Glass & Wright, apud Barta 
& Kiene, 2005) 

Motivele pentru care o persoană este infidelă sunt foarte variate, dar şi aici se 
pot observa diferenţe în funcţie de gen. Glass & Wright (1985) au concluzionat, în 
urma unui studiu pe 300 de persoane, bărbaţi şi femei, din clasa mijlocie, că 
femeile implicate în relaţii extramaritale erau mai nesatisfăcute de relaţia lor de 
cuplu, comparativ cu bărbaţii implicaţi în relaţii extraconjugale. Motivaţia bărbaţilor  
de a intra într-o astfel de relaţie este preponderent de natură sexuală, în timp ce a 
femeilor este de natură emoţională.  

2. METODĂ 

2.1 OBIECTIVE ŞI IPOTEZE 

Primul obiectiv al lucrării a fost să stabilească diferenţele de gen la nivelul 
sentimentelor de gelozie generate de infidelitate. În concordanţă cu teoria evoluţionistă, 
s-a considerat că femeile sunt semnificativ mai geloase comparativ cu bărbaţii 
imaginându-şi o situaţie de infidelitate emoţională şi că bărbaţii sunt semnificativ 
mai geloşi comparativ cu femeile, imaginându-şi o situaţie de infidelitate sexuală. 
Prin urmare, ipotezele de cercetare au fost:  

1. nivelul de gelozie la bărbaţi este mai crescut decât la femei raportat la 
infidelitatea sexuală  

2. nivelul de gelozie la femei este mai crescut decât la bărbaţi raportat la 
infidelitatea emoţională. 

Al doilea obiectiv al lucrării de faţă a fost de a verifica dacă diferenţele de 
gen asociate atitudinii faţă de infidelitate prezente la adultul tânăr şi puse în evidenţă de 
Whatley (2006), Paul şi Galloway (1994), Sheppard, Nelson, Andreoli-Mathie 
(1995) sunt prezente şi la adultul matur.  

Ipoteza de cercetare a fost: bărbaţii adulţi maturi au o atitudine faţă de 
infidelitate mai tolerantă raportat la femei. 

Cel de-al treilea obiectiv a fost de a identifica ariile în care există diferenţe 
semnificative între opiniile bărbaţilor şi opiniile femeilor privind motivele infidelităţii.  
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2.1. PARTICIPANŢI 

Grupul de cercetare a fost alcătuit din 88 de femei şi bărbaţi, heterosexuali, 
cu vârste cuprinse între 35 şi 60 de ani.  

Studiul s-a realizat în perioada octombrie 2016–martie 2017, participanţii la 
studiu au fost aleşi aleator din cadrul studenţilor la facultatea de psihologie a 
Universităţii „Titu Maiorescu”, precum şi din cadrul unor companii de profile 
diferite din Bucureşti. Participarea la studiu a fost voluntară.  

Tabelul nr. 1 
Caracteristicile eşantionului 

 Bărbaţi (N=40) Femei (N=48) 
Vârstă Min Max Medie SD Min Max Medie SD 
 35 59 43,95 7,779 35 59 44,52 6,247 
Studii Postu Univ Liceu Gimnaz Postuniv Univ Liceu Gimnaz 
N 12 23 4 1 14 28 6 0 
% 30% 57,5% 10% 2,5% 29,2% 58,4% 12,4% 0 
Mariaj >10 ani 2–10 ani <2 ani Niciodată >10 ani 2–10 ani <2 ani Niciodată 
N 22 7 1 10 35 8 0 5 
% 55% 17,5% 2,5% 25% 72,9% 16,7% 0 10,4% 
Copii Da Nu Da % Nu % Da Nu Da % Nu % 
N şi % 30 10 75% 25% 40 8 83,3% 16,7% 

2.2. INSTRUMENTE DE LUCRU 

Instrumentele folosite pentru strângerea datelor au fost: chestionarul de evaluare 
a cauzelor infidelităţii, chestionarul dilemei privind infidelitatea (IDQ) şi scala 
atitudinii faţă de infidelitate (AIS).  

Chestionarul de evaluare a cauzelor infidelităţii este un chestionar conţinând 
două întrebări deschise prin care respondenţii sunt rugaţi să-şi spună părerea 
privind cauzele infidelităţii la femei şi respectiv la bărbaţi. Răspunsurile libere ale 
participanţilor se analizează folosindu-se analiza de conţinut cantitativă pentru a 
identifica cuvintele cheie/unitaţile de înregistrare pentru temele care reprezintă 
motive ale infidelităţii. 

Fiecare temă se înregistrează o singură dată pentru fiecare respondent. Temele se 
grupează obţinându-se o listă în care motivele nu se suprapun ca semnificaţie.  

Analiza se face pe patru seturi de date: Motivele pentru care bărbaţii sunt 
infideli, opinia bărbaţilor (B–B), Motivele pentru care bărbaţii sunt infideli, opinia 
femeilor (B–F), Motivele pentru care femeile sunt infidele, opinia bărbaţilor (F–B), 
Motivele pentru care femeile sunt infidele, opinia femeilor (F–F). 

Pasul următor este o analiză categorială care determină frecvenţele de apariţie 
a unui motiv în cadrul fiecărui set de teme. Niciuna dintre categorii nu trebuie să 
apară de mai multe ori pentru acelaşi set de date pentru un subiect. În funcţie de 
frecvenţele pentru fiecare categorie, se calculează proporţia apariţiei fiecărui 
motiv în cadrul fiecărui set de date calculate ca frecvenţa apariţiei/numărul total de 
subiecţi respondenţi. 
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Chestionarul dilemei privind infidelitatea (IDQ), publicat de Buss, Schackelford, 
Kirkpatrick et al., 1999, conţine un număr de patru scenarii referitoare la infidelitatea 
sexuală şi emoţională. Respondentului i se cere să se gândească la o relaţie de cuplu 
importantă pe care a avut-o, o are sau şi-ar dori-o, după care îi sunt prezentate patru 
scenarii diferite, fiecare conţinând două variante de răspuns posibile, o variantă de 
infidelitate sexuală şi una de infidelitate emoţională. Participantul este rugat să aleagă 
(să bifeze) doar una dintre variante, cea pe care o asociază cu relaţia reprezentată. 
Alegerea va indica dacă este mai gelos gândindu-se la un scenariu de infidelitate 
sexuală sau la unul de infidelitate emoţională. Prezentăm mai jos cu titlu de 
exemplu scenariul numărul unu din chestionarul dilemei privind infidelitatea. 

„Imaginaţi-vă că partenera dumneavoastră s-ar îndrăgosti de o altă persoană 
şi ar şi întreţine relaţii sexuale cu aceasta. Care aspect al implicării ei v-ar supăra 
mai mult? (vă rog să încercuiţi doar o singură variantă): 

a) Relaţia sexuală cu persoana respectivă; 
b) Faptul că s-a îndrăgostit de persoana respectivă”. 
Scala atitudinii faţă de infidelitate (AIS) (Whatley, 2006) cuprinde 12 itemi 

al căror răspuns este evaluat pe o scala Likert cu şapte trepte. Exemple de itemi ai 
acestei scale „A fi necredincios într-o relaţie nu răneşte pe nimeni”, „Infidelitatea 
într-o căsnicie este motiv pentru divorţ”. 

Alegerea nivelului unu pe această scală indică cea mai puţin tolerantă atitudine 
faţă de infidelitate, în timp ce nivelul şapte indică cea mai relaxată atitudine faţă de 
acest tip de comportament. 

Scala atitudinii faţă de infidelitate a fost aplicată de Whatley pe un eşantion 
de 286 persoane, 150 de bărbaţi şi 136 de femei studenţi ai facultăţii Valdosa State 
University, cu vârste între 18 şi 49 de ani (M = 23.36, SD = 5.13). Scorul mediu 
obţinut de Whatley a fost de 27.85 (SD = 12.02), sugerând o atitudine în general 
negativă în privinţa infidelităţii. În ceea ce priveşte diferenţele de gen, participanţii 
bărbaţi au raportat o atitudine semnificativ mai pozitivă faţă de infidelitate (M = 
31.53, SD = 11,86) comparativ cu femeile (M = 23.78, SD = 10.86) (p < .05).  

Aceste rezultate sunt consistente cu rezultatele lui Paul şi Galloway (1994) 
care au determinat pe un eşantion de studenţi că 52% dintre femei au spus că vor 
pune capăt unei relaţii dacă află de infidelitatea partenerului comparativ cu 30% în 
cazul bărbaţilor, ceea ce arată o atitudine mai puţin tolerantă a femeilor faţă de 
comportamentul extradiadic. Concluzia lui Whatley este susţinută şi de Sheppard, 
Nelson, Andreoli-Mathie (1995) pe un eşantion de 197 de studenţi, în care bărbaţii 
evaluau infidelitatea ca fiind mai acceptabilă decât femeile. 

3. REZULTATE 

3.1. NIVELUL DE GELOZIE RAPORTAT LA INFIDELIATEA SEXUALĂ  
ŞI EMOŢIONALĂ ÎN FUNCŢIE DE GEN 

Primele două ipoteze au urmărit să determine dacă: 
– nivelul de gelozie la bărbaţi este mai crescut decât la femei raportat la 

infidelitatea sexuală; 
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– nivelul de gelozie la femei este mai crescut decât la bărbaţi raportat la infi-
delitatea emoţională. 

Pentru validarea acestor ipoteze, am folosit rezultatele obţinute la chestionarul 
dilemei privind infidelitatea (IDQ).  

În urma aplicării chestionarului dilemei privind infidelitatea, a rezultat că 49,37% 
dintre bărbaţi comparativ cu 17,19% dintre femei sunt mai geloşi imaginându-şi 
scenariile conţinând infidelitatea sexuală. Aplicând testul semnificaţiei diferenţelor 
de proporţii, am obţinut o diferenţă semnificativă între cele două genuri (z = 3,23,  
p < .0006,) indicând că nivelul de gelozie la bărbaţi este semnificativ mai ridicat 
comparativ cu nivelul de gelozie la femei raportat la infidelitatea sexuală. În figura 
nr. 1 prezentăm rezultatele obţinute în funcţie de gen, pe criteriul considerat în test, 
şi anume tipul de infidelitate.  

Dilema 1 – „relaţie sexuală vs. implicare emoţională” se constată că un număr 
de 21 de bărbaţi (52,5%), respectiv 7 femei (14,6%) au ales ca fiind mai supărătoare 
situaţia de infidelitate sexuală. Aplicând testul diferenţelor de proporţii, a rezultat o 
diferenţă semnificativă între cele două genuri (z = 3,80, p < .0001), indicând că 
nivelul de gelozie la bărbaţi este semnificativ mai ridicat comparativ cu nivelul de 
gelozie la femei raportat la infidelitatea sexuală, într-un scenariu simplu în care 
sunt sugerate cele două tipuri de infidelitate. 

Dilema 2 – „relaţie sexuală fără implicare emoţională vs. implicare emoţională 
fără sex” se constată că un număr de 22 de bărbaţi (55,0%), respectiv 14 femei 
(29,2%) au ales ca fiind mai deranjantă situaţia de infidelitate sexuală. Aplicând 
testul diferenţelor de proporţii, a rezultat o diferenţă semnificativă între cele două 
genuri (z = 2,45 p < .0071), indicând că nivelul de gelozie la bărbaţi este 
semnificativ mai ridicat comparativ cu nivelul de gelozie la femei raportat la 
infidelitatea sexuală, într-un scenariu în care ambele tipuri de relaţie de infidelitate 
se întâmplă, dar ele sunt mutual excluse.  

Dilema 3 – „fost partener implicare sexuală vs. încă îndrăgostit” se constată 
că un număr de 12 de bărbaţi (30,0%), respectiv 8 femei (16,7%) au ales ca fiind 
mai deranjantă situaţia de infidelitate sexuală. Aplicând testul diferenţelor de proporţii, 
a rezultat că nu există diferenţă semnificativă între cele două genuri (z = 1,49  
p < .0686), indicând că nu există diferenţă semnificativă între bărbaţi şi femei în 
ceea ce priveşte gelozia trezită de infidelitatea sexuală într-un scenariu în care se 
face referire la un fost iubit(ă) al partenerului respondentului.  

Aplicând testul t-Student (2-tailed) de diferenţă a mediilor pentru două 
eşantioane independente, nu a rezultat nicio diferenţă semnificativă care ar putea 
explica acest tip de răspuns în funcţie de nivelul de educaţie, existenţa copiilor, 
autoraportarea infidelităţii, numărul de ani de căsnicie. 

Dilema 4 – „aventură de o noapte vs. dragoste platonică” se constată că un 
număr de 16 bărbaţi (40,0%), respectiv 4 femei (8,3%) au ales ca fiind mai supărătoare 
situaţia de infidelitate sexuală. Aplicând testul diferenţelor de proporţii, a rezultat o 
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diferenţă semnificativă între cele două genuri (z = 3,53 p < .0002), indicând că 
nivelul de gelozie la bărbaţi este semnificativ mai ridicat comparativ cu nivelul de 
gelozie la femei raportat la infidelitatea sexuală, într-un scenariu în care se pun în 
opoziţie o aventură de o noapte cu o dragoste platonică. 

 
Figura nr. 1. Procentul de bărbaţi, respectiv de femei, indicând o gelozie mai mare  

la scenariul de infidelitate sexuală. 

În concluzie, putem afirma că ipotezele noastre se confirmă, pe de o parte, 
nivelul de gelozie la bărbaţi este mai crescut decât la femei raportat la infidelitatea 
sexuală şi, pe de altă parte, nivelul de gelozie la bărbaţi este mai scăzut decât la 
femei raportat la infidelitatea emoţională. 

Aceste rezultate sunt în concordanţă cu rezultatele cercetărilor efectuate în 
Statele Unite, Asia, Europa (Buunk, Angleitner, Oubaid & Buss 1996, Buss, 
Schackelford, Kirkpatrick et al., 1999, Wiederman & Kendall, 1999, Brase, Căprar 
& Voracek, 2004). Ceea ce aduce nou studiu nostru este cercetarea pe un eşantion 
de adulţi maturi, studiile mai sus menţionate având toate subiecţi tineri cu vârsta 
medie cuprinsă între 18,6 şi 26,7 ani. 

3.2. ATITUDINEA FAŢĂ DE INFIDELITATE RAPORTAT LA GEN 

Ipoteza a fost: Bărbaţii au o atitudine faţă de infidelitate mai tolerantă raportat 
la femei. 

Pentru validarea acestei ipoteze, am folosit rezultatele obţinute la scala atitudinii 
faţă de infidelitate (SCI), construită de Mark Whatley în anul 2006. În urma 
aplicării scalei atitudinii faţă de infidelitate (AIS) pe eşantionul nostru, am obţinut 
răspunsuri valide de la un număr de 44 de femei şi 36 de bărbaţi, rezultatele fiind 
prezentate în tabelul de mai jos.  
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Tabelul nr. 2 
Rezultate comparative studiu Whatley şi studiul prezent 

 Eşantion Bărbaţi Femei  

Whatley (2006) B = 150 
F = 136 

M = 31,53;  
SD = 11,86 

M = 23,78; 
SD = 10,86 

p < .05 

Lupu (2017) B = 36 
F = 44 

M = 33,17; 
SD = 12,39 

M = 33,57; 
SD = 9,90 

p = .873 

Femeile din studiul nostru au raportat un nivel mediu al infidelităţii totale de 
33,57 (SD = 9,9) pe scala SAI, iar bărbaţii au raportat un nivel mediu al infidelităţii 
totale de 33,17 (SD = 12,39), sugerând o atitudine în general negativă asupra 
infidelităţii a ambelor genuri. Diferenţele între bărbaţi şi femei, în ceea ce priveşte 
atitudinea faţă de infidelitate, au fost testate la nivel de variabilă continuă cu testul 
t-Student (2 tailed). Datele noastre au indicat faptul că nu există diferenţe semnificative 
între atitudinea faţă de infidelitate a femeilor comparativ cu cea a bărbaţilor (t = 
0.16, p > .10). Testul Levene a indicat şi el că diferenţa între atitudinea faţă de 
infidelitate a bărbaţilor nu este semnificativ diferită faţă de a femeilor (F = .026,  
p = .873).  

Mediile obţinute la fiecare item din scala atitudinii faţă de infidelitate pe 
fiecare gen sunt prezentate în tabelul de mai jos, indicând că nu există diferenţă 
semnificativă între atitudinea faţă de infidelitate a femeilor comparativ cu cea a 
bărbaţilor pentru niciunul dintre itemi. 

Tabelul nr. 3 
Mediile obţinute pe fiecare item al scalei atitudinii faţă de infidelitate 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Femei 2,4 3,2 2,0 2,2 4,7 3,0 4,1 3,6 2,7 1,8 2,0 2,0 
Bărbaţi 1,8 2,7 2,4 2,4 5,0 3,2 3,4 3,2 2,4 2,2 2,5 2,0 

În urma analizei mediei obţinute pe fiecărui item în parte, pe fiecare gen, a 
rezultat că la niciunul dintre itemi nu a existat o diferenţă semnificativă între 
nivelul mediu raportat de femei şi cel raportat de bărbaţi. Cea mai mare diferenţă 
dintre medii a fost identificată la afirmaţiile 1 (A fi necredincios într-o relaţie nu 
răneşte pe nimeni), 2 (Infidelitatea într-o căsnicie este motiv pentru divorţ) şi 7 (A fi 
infidel este unul dintre cele mai dezonorante lucruri pe care le poate face o persoană), 
la toate dintre ele femeile arătând o atitudine mai tolerantă faţă de infidelitate, dar 
nu diferită semnificativ din punct de vedere statistic de opinia bărbaţilor. 

Scorul cel mai mic la scala atitudinii faţă de infidelitate, indicând cea mai 
puţin tolerantă atitudine, l-a avut femeile la întrebarea 10 (Ar fi acceptabil pentru 
mine să am o relaţie în afara cuplului, dar nu aş accepta acest lucru de la partenerul 
meu), cu o medie de 1.79, indicând că femeile acceptă cel mai puţin o atitudine de 
standard dublu în privinţa infidelităţii, unul dintre parteneri având mai mare dreptul 
de a intra într-o relaţie extradiadică decât altul. Taylor (1986) a descoperit că bărbaţii 
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consideră infidelitatea unui bărbat ca fiind mai justificată decât cea a unei femei. 
Răspunsurile obţinute pe eşantionul nostru pot indica o reacţie de neacceptare a 
femeilor la credinţa că infidelitatea unui partener este mai acceptabilă din punct de 
vedere social. 

Scorul cel mai mic la scala atitudinii faţă de infidelitate, indicând cea mai 
puţin tolerantă atitudine, l-a avut bărbaţii la întrebarea 1 (A fi necredincios într-o 
relaţie nu răneşte pe nimeni), cu o medie de 1.81, indicând că aceştia înţeleg foarte 
bine impactul negativ şi potenţialul de a răni al unui comportament extradiadic. 

Scorul cel mai mare la scala atitudinii faţă de infidelitate, indicând cea mai 
tolerantă atitudine faţă de infidelitate, l-a raportat atât femeile, cât şi bărbaţii la 
întrebarea 5 (Comportamentul online – eg. situri porno, chatrooms – este un act de 
infidelitate), ceea ce indică faptul că dintre toate comportamentele extradiadice cel 
online este considerat cel mai puţin problematic atât de respondenţii bărbaţi, cât şi 
de femei. Whitty (2004) a identificat, folosind un eşantion de 1117 persoane, bărbaţi şi 
femei, cu vârste cuprinse între 17 şi 70 de ani, acele interacţiuni online care sunt 
considerate ca fiind infidelitate. În urma studiului, a reieşit că sexul online şi cyber-
chatul erau considerate ca fiind mai ameninţătoare pentru o relaţie decât vizualizarea 
de materiale pornografice online. Se pare că şi în cazul eşantionului nostru posi-
bilitatea şi gradul de interacţiune cu persoana sunt ceea ce determină interpretarea 
comportamentului ca fiind ameninţător atât de către bărbaţi, cât şi de către femei. 

Următorul item la care atât bărbaţii, cât şi femeile au raportat următorul scor 
indicând atitudine tolerantă a fost la întrebarea 7 (A fi infidel este unul dintre cele 
mai dezonorante lucruri pe care le poate face o persoană), indicând opinia că 
infidelitatea, deşi un comportament nedorit şi neacceptat social, nu mai este considerat 
o lezare la adresa onoarei persoanei. 

Rezultatele noastre contrazic rezultatele studiilor făcut pe tineri studenţi de 
Mark Whatley (Whatley, 2006), Paul şi Galloway (1994), Sheppard, Nelson, Andreoli-
Mathie (1995), care toate au identificat o diferenţă semnificativă raportată la gen în 
atitudinea faţă de infidelitate. Ceea ce aduce nou studiului nostru este cercetarea pe 
un eşantion de adulţi maturi, studiile mai sus menţionate având toate subiecţi tineri. 

În urma aplicării testului t-Student (2 tailed) de comparare a mediilor în funcţie 
de alte criterii ale eşantionului (nivelul de studii, numărul de ani de căsnicie, 
existenţa copiilor, autoraportarea infidelităţii), a rezultat că singurul criteriu pentru 
care există diferenţă semnificativă în atitudinea faţă de infidelitate este existenţa 
copiilor. Astfel, persoanele cu copii au raportat o atitudine medie totală faţă de 
infidelitate de 31,84 (SD = 10,74, N = 61), în timp ce subiecţii fără copii au avut o 
medie de 38,50 (SD = 10,80, N = 19), indicând o atitudine generală semnificativ 
mai tolerantă faţă de infidelitate a celor fără copii comparativ cu cei care au copii 
(76) = - 2,293, p < .05. Acest lucru se poate explica prin faptul că infidelitatea este 
legată de comportamentul sexual şi de funcţia sexuală a cuplului. Mitron şi Ciupercă 
(1998) analizează ponderea fiecărei funcţii a cuplului (economică, de socializare, 
de solidaritate, sexuală şi reproductive) la diverse tipuri de familii (celibat, cuplul 
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fără descendenţi, concubinajul, cuplul monoparental, căsătoria deschisă, familia 
reconstituită şi familia reorganizată) concluzionând că funcţia sexuală este cotată la 
cel mai ridicat nivel în familiile fără descendenţi. 

În ceea ce priveşte autoraportarea unei situaţii de infidelitate, un număr de  
16 femei (33.3%), respectiv 12 bărbaţi (30%) dintre participanţii la studiul nostru 
au admis că au fost infideli, indicând că nu există diferenţă semnificativă raportată 
la gen în ceea ce priveşte comportamentul extradiadic. 

Tabelul nr. 4 
Autoraportarea unei situaţii de infidelitate în care subiectul a fost implicat 

 Bărbaţi (N = 40) Femei (N = 48) 
Autoraportare infidelitate  Da Nu Da % Nu % Da Nu Da % Nu % 
N şi % 12 28 30% 70% 16 32 33,3% 66,7% 

În concluzie, ipoteza noastră că bărbaţii vor raporta o atitudine generală mai 
tolerantă faţă de infidelitate decât femeile nu s-a confirmat.  

3.3. DIFERENŢE DE GEN ÎN PERCEPEREA MOTIVELOR  
CARE GENEREAZĂ INFIDELITATEA 

Ipoteza a fost următoarea: Există diferenţe semnificative de gen în perceperea 
motivelor care conduc la infidelitate. 

Am folosit rezultatele obţinute la Chestionarul privind cauzele infidelităţii. 
Am utilizat în analiza datelor metoda analizei de conţinut cantitativă. Bărbaţii au 
considerat că principalele cinci motive pentru care bărbaţii sunt infideli (setul B–B) 
sunt: 

– Plictiseala, rutina, nevoia de noutate, diversitate, aventură (35%);  
– Atracţia fizică faţă de o altă femeie mai frumoasă, mai tânără (20%); 
– Nevoile sexuale nesatisfăcute de partenera de cuplu (20%); 
– Curiozitatea (15%) şi 
– Incompatibilitatea de aspiraţii, pregătire etc (15%). 
După părerea femeilor primele 5 cauze care conduc bărbaţii la infidelitate ar 

fi (set B–F): 
– Plictiseala, rutina, nevoia de noutate, diversitate, aventură (52%);  
– Nevoile sexuale nesatisfăcute de partenera de cuplu (40%); 
– Problemele de comunicare sau lipsa comunicării (23%); 
– Nevoia de a li se confirma masculinitatea (21%); 
– Imaturitatea emoţională (17%). 
„Nevoile sexuale nesatisfăcute” au fost considerate ca motiv principal al 

infidelităţii bărbaţilor, de 19 femei din totalul de 48 de participante şi de 8 bărbaţi 
din totalul de 40 de participanţi. Prin aplicarea testului z pentru 2 proporţii a 
rezultat o diferenţă semnificativă raportată la gen (z = -1.9835, p < .05). În această 
arie, se pare că există o diferenţă semnificativă de înţelegere a nevoilor bărbaţilor, 
din punctul de vedere al femeilor. 
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8 femei din cele 48 de participante la studiu (17%) au considerat ca şi cauză a 
infidelităţii bărbaţilor „lipsa lor de maturitate” (dorinţa de a avea plăcere fără a se 
gândi la consecinţe, lipsa capacităţii de a-şi rezolva problemele, dorinţa de experienţe 
sexuale fără responsabilitate), niciunul dintre respondenţii bărbaţi menţionând-o. 
Prin aplicarea testului z pentru 2 proporţii a rezultat că există o diferenţă semnificativă 
de înţelegere raportată la gen (z = -2.708, p < .01).  

Bărbaţii au considerat că principalele cinci motive pentru care femeile sunt 
infidele (setul F–B) sunt: 

– Plictiseala, rutina, nevoia de noutate, diversitate, aventură (30%);  
– Lipsa atenţiei (25%); 
– Nevoile sexuale nesatisfăcute de partenerul de cuplu (20%); 
– Curiozitatea (18%) şi 
– Problemele de comunicare sau lipsa comunicării (18%). 
După părerea femeilor, principalele cinci cauze care conduc la infidelitatea 

lor (setul F–F) au fost: 
– Lipsa manifestărilor de dragoste şi a afecţiunii partenerului (35%);  
– Problemele de comunicare sau lipsa comunicării (33%); 
– Lipsa atenţiei (31%); 
– Lipsa de apreciere, admiraţie, aprobare (23%); 
– Nevoi sexuale nesatisfăcute (menţionat de 21%). 
„Lipsa dragostei şi afecţiunii”, manifestarea acestor sentimente, a fost identificat 

ca motiv al infidelităţii femeilor de către 17 participante femei, în timp ce doar şase 
dintre subiecţii bărbaţi au considerat-o cauză a comportamentului extradiadic. Prin 
aplicarea testului z pentru 2 proporţii a rezultat că există o diferenţă semnificativă 
raportată la gen (z = -2.1705, p < .05).  

În acelaşi registru, „lipsa de apreciere, admiraţie, aprobare” este menţionată 
de 11 dintre respondente ca fiind un motiv al infidelităţii, în timp ce doar unul 
dintre bărbaţi o consideră importantă. Prin aplicarea testului z pentru 2 proporţii 
rezultă o diferenţă semnificativă de înţelegere raportată la gen (z = -2.7789, p < .01).  

Stereotipurile de gen fac ca în mod tradiţional bărbaţii să fie percepuţi ca 
agresivi, competitivi, asertivi, raţionali, în timp ce emotivitatea, sensibilitatea, empatia, 
compasiunea, devotamentul sunt caracteristici considerate feminine (Stănculescu, 
2009). Studiul nostru arată că bărbaţii simt nevoia de susţinere din exterior, de 
apreciere şi aprobare a acţiunilor şi comportamentelor lor, în timp ce de la femei se 
aşteaptă să posede abilităţi de susţinere şi îngrijire, ele fiind cele care oferă 
aprobare, admiraţie, apreciere şi nu cele care le primesc. 

Dintre categoriile care au fost considerate în proporţii egale de ambele genuri 
ca fiind motive ale infidelităţii bărbaţilor, menţionăm: presiunea anturajului (8%), 
grijile şi frustrările cotidiene (7%), lipsa de apreciere, admiraţie şi aprobare a femeilor 
vis-à-vis de comportamentele şi acţiunile bărbaţilor (6%), lipsa de respect (6% la 
unii dintre respondenţii bărbaţi, aceasta fiind considerată o dovadă a nesupunerii 
femeii, concepţie tributară modelului paternalist al cuplului), lipsa dragostei şi 
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afecţiunii (exprimată ca motiv de 15% dintre respondenţii bărbaţi şi femei), neglijenţa 
fizică a partenerei, în sensul îngrijirii pe care şi-o acordă, a modului în care arată 
din punct de vedere fizic (8%).  

Dintre categoriile care au fost considerate în proporţii egale de ambele genuri 
ca fiind motive ale infidelităţii femeilor, au rezultat: nevoile sexuale nesatisfăcute 
(21%), violenţa şi consumul de alcool (8%), educaţia, modelul învăţat din familia 
de origine, moralitate îndoielnică (8%), lipsa suportului emoţional (5%) şi neînţe-
legerile cotidiene dintre parteneri (5%).  

4. CONCLUZII 

Primul scop al acestui studiu a fost să determinăm dacă bărbaţii sunt mai 
geloşi comparativ cu femeile raportat la infidelitatea sexuală. 

Rezultatele cercetării noastre indică faptul că există diferenţe semnificative 
de gen, în ceea ce priveşte gelozia bărbaţilor comparativ cu cea a femeilor raportat 
la infidelitatea sexuală.  

Rezultatele noastre arată că bărbaţii sunt semnificativ mai geloşi raportat la 
infidelitatea sexuală a partenerei, în timp ce femeile sunt semnificativ mai geloase 
în situaţii de infidelitatea emoţională a partenerului.  

La trei dintre cele patru dileme incluse în chestionarul privind infidelitatea, 
bărbaţii au indicat într-o proporţie semnificativ mai mare comparativ cu femeile, 
sentimente de gelozie la scenariul de infidelitate sexuală, în timp ce femeile au 
indicat într-o proporţie semnificativ mai mare comparativ cu bărbaţii sentimente de 
gelozie la scenariile de infidelitate emoţională. 

La dilema 3 („fost partener implicare sexuală vs. încă îndrăgostit”), procentul 
femeilor care s-au declarat mai geloase din cauza infidelităţii sexuale a fost foarte 
apropiat de procentul total al răspunsurilor de gelozie la infidelitatea sexuală al 
femeilor. În cazul bărbaţilor, procentul de respondenţi, care s-au declarat mai geloşi 
la scenariul de infidelitate sexuală, a fost semnificativ mai mic comparativ cu procentul 
total al răspunsurilor de infidelitate sexuală al bărbaţilor. Tragem concluzia că 
diferenţa devine nesemnificativă datorită influenţei răspunsurilor bărbaţilor care la 
această dilemă au considerat infidelitate emoţională mai supărătoare. 

Analizând conţinutul din punct de vedere lingvistic al dilemei, se observă că 
singura diferenţă semnificativă faţă de celelalte trei este apariţia termenului de 
„fost iubit” în enunţ, celelalte dileme folosind un termen generic „altă persoană”.  

Al doilea scop al acestui studiu a fost să determinăm dacă bărbaţii au o 
atitudine faţă de infidelitate semnificativ mai tolerantă comparativ cu femeile. 

Atât la nivel mediu, cât şi la nivel de item individual, bărbaţii au demonstrat 
o atitudine comparabilă cu femeile în privinţa atitudinii faţă de infidelitate.  

Comparând mediile obţinute de Whatley (care a dezvoltat şi aplicat în cercetarea 
sa acelaşi instrument pe care l-am aplicat şi noi) cu mediile obţinute de noi, se 
observă o schimbare semnificativă a atitudinii faţă de infidelitate la eşantionul de 
femei şi o menţinere a atitudinii faţă de comportamentul extradiadic la bărbaţi.  
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Aparţinând substructurii caracteriale, relaţional-valorică şi de autoreglaj a 
personalităţii, atitudinile sunt rezultatul unui proces al învăţării, de aici şi tendinţa 
lor către schimbare. Evenimentele de pe parcursul vieţii şi interacţiunea persoanelor  
în diverse contexte sociale duc la acumularea de noi experienţe, la înţelegerea 
subiectivă în sens mai larg a diverselor tipuri de comportamente şi relaţii, ceea ce 
poate duce în timp la schimbarea atitudinilor. 

Femeile tinere, aflate la vârsta la care îşi întemeiază o familie, se pare că au o 
atitudine mai puţin tolerantă faţă de infidelitate, deoarece infidelitatea partenerului 
ar putea duce la ruperea legăturii, deci neatingerea obiectivului întemeierii unei 
familii.  

Femeile adult matur din eşantionul nostru aveau majoritatea copii şi căsnicii 
de peste 10 ani. Ca urmare, principalul lor obiectiv era de a-şi menţine relaţia existentă, 
de a menţine o familie stabilă pentru a-şi creşte copiii, ceea ce se pare că duce şi la 
o schimbare a atitudinii faţă de comportamentul extradiadic în direcţia creşterii 
acceptanţei faţă de infidelitate. 

În urma aplicării testului t-Student (2 tailed) de comparare a mediilor în funcţie 
de alte criterii ale eşantionului, a rezultat că există diferenţă semnificativă în 
atitudinea faţă de infidelitate raportat la criteriul existenţei copiilor. Rezultatele 
noastre au indicat o posibilă corelaţie directă între nivelul acordat funcţiei sexuale 
în cuplu şi atitudinea faţă de infidelitate, corelaţie pe care o vom investiga în 
cercetări ulterioare. 

Cel de-al treilea obiectiv al acestui studiu a fost să identificăm dacă există arii 
în care există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte motivele infidelităţii, 
raportate la gen. 

„Plictiseala, rutina, nevoia de noutate, diversitate, aventură” şi „Nevoile sexuale 
nesatisfăcute de partenera de cuplu” au fost cauze recunoscute de ambele genuri ca 
fiind principale în apariţia comportamentului extradiadic la bărbaţi.  

Faptul că femeile şi bărbaţii au fost în acord şi au plasat pe primul loc între 
cauzele infidelităţii bărbaţilor plictiseala, rutina, nevoia de aventură şi diversitate 
poate fi explicat pornind de la psihologia evoluţionistă ca fiind o manifestare a 
tendinţei de maximizare a fitnessului la bărbaţi, prin alegerea acelor comportamente 
care le cresc şansa transmiterii genelor lor la generaţiile următoare. Investiţia iniţială a 
bărbaţilor într-un copil fiind mai mică decât a femeilor, iar conform teoriei lui 
Trivers (1972), bărbaţii vor căuta o cât mai mare diversitate de legături, care le va 
permite un număr cât mai mare de urmaşi. 

În ceea ce priveşte „Nevoile sexuale nesatisfăcute” ca motiv al infidelităţii 
bărbaţilor, a rezultat o diferenţă semnificativă raportată la gen. Se pare că femeile 
au tendinţa de a pune un accent semnificativ mai mare comparativ cu bărbaţii pe 
nevoile sexuale nesatisfăcute ca fiind un element care poate conduce bărbaţii către 
infidelitate. Deşi acest motiv este recunoscut de ambele genuri ca fiind important, 
se pare că femeile au tendinţa de a-l supraestima, considerându-l o caracteristică a 
masculinităţii, în timp ce bărbaţii îl consideră important, dar precizează o serie 
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întreagă de alte cauze, cum ar fi: atracţia fizică pe care o exercită alte femei asupra 
lor, neimplicarea în relaţie a partenerei datorită grijilor cotidiene sau a atenţiei 
excesive acordate copiilor, neînţelegerile cotidiene, proasta comunicare etc. 

„Lipsa dragostei şi afecţiunii” şi „lipsa de apreciere, admiraţie, aprobare” au 
fost cauzele unde a rezultat o diferenţă semnificativă raportată la gen, în ceea ce 
priveşte motivele infidelităţii femeilor. 

Această diferenţă semnificativă poate fi rezultatul constructelor sociale de rol 
conform cărora bărbaţii sunt caracterizaţi ca fiind competitivi, luptători, agresivi 
etc. şi automat au nevoie din exterior de apreciere, susţinere şi aprobare a acţiunilor 
şi comportamentelor lor, în timp ce femeile sunt caracterizate prin abilităţi de 
susţinere şi îngrijire, ele fiind cele care oferă aprobare, admiraţie, apreciere. Se pare 
că în această arie există o neînţelegere semnificativă a nevoilor femeilor din punctul de 
vedere al bărbaţilor. 

„Nevoile sexuale nesatisfăcute” sunt singura categorie care apare între primele 
cinci, ca determinând infidelitatea atât la bărbaţi, cât şi la femei şi care este 
menţionată ca atare de ambele genuri. Explicaţia acestui fapt poate fi axarea tot mai 
puternică în zilele noastre a relaţiei de cuplu pe nevoia satisfacerii sexuale. 

Infidelitatea este un simptom ale problemelor de cuplu şi nu cauza lor. Ea 
arată, de multe ori într-un mod brutal şi dureros, faptul că există o problemă, că 
anumite nevoi nu sunt împlinite, că există o incompatibilitate între parteneri, că 
satisfacţia în cuplu a scăzut, că există o proastă comunicare, că motivaţia de a 
menţine cuplul pe termen lung a scăzut etc. Terapia de cuplu, dar şi cea individuală 
pot fi un real suport pentru cei care suferă din cauza infidelităţii. Rezultatele acestei 
cercetări pot fi folosite de către terapeuţi pentru a explica motivele evoluţioniste 
pentru care infidelitatea sexuală este mai supărătoare pentru bărbaţi, iar cea emoţională 
este mai deranjantă pentru femei, precum şi faptul că această percepţie diferită 
raportată la gen a fost demonstrată de numeroase studii făcute în culturi diferite şi 
pe subiecţi de vârstă foarte diferită, inclusiv de noi. În ceea ce priveşte atitudinea 
faţă de infidelitate, rezultatele acestui studiu pot fi folosite în abordarea diferită a 
clienţilor în funcţie de vârstă. Se pare că femeile tinere sunt mai puţin tolerante în 
privinţa infidelităţii, atitudine care se schimbă pe parcursul vieţii. Această diferenţă, 
dinamica ei demonstrată de cercetarea noastră, precum şi consecinţele în timp ale 
unor decizii bazate pe credinţele prezente pot fi abordate în cadrul terapiei. Nu în 
ultimul rând, terapeuţii de cuplu pot folosi rezultatele prezentate în acest articol 
pentru a fi cu precădere atenţi la acele motive invocate în cadrul procesului terapeutic 
în care se pare că există o neînţelegere semnificativă a opiniei femeilor de către 
bărbaţi sau invers. 

În ceea ce priveşte limitele acestui studiu, folosirea scenariilor imaginare 
privind infidelitatea şi a metodei alegerii forţate pentru a determina gelozia faţă de 
infidelitatea sexuală sau emoţională pot fi considerate un element limitativ. Scenariile 
care se referă la situaţii reale sunt considerate mai eficiente în identificarea geloziei. 
Metoda alegerii forţate dihotomizează răspunsurile, ceea ce nu permite reglaje fine 
în ceea ce priveşte gelozia.  
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La identificarea cauzelor infidelităţii pentru studiile viitoare ar trebui ca res-
pondenţilor să li se ceară o exprimare mai detaliată. Metoda folosită de noi a fost 
eficientă din punct de vedere al timpului, dar nu a permis identificarea nuanţelor 
răspunsurilor şi nici clarificările necesare unei bune categorizări ulterioare. Identifi-
carea cauzelor infidelităţii este un prim pas în studierea acestei problematici. 
Modalitatea de ierarhizare şi de calcul a diferenţelor cu ajutorul proporţiilor ar 
putea fi schimbată într-un studiu viitor care va porni de la cauzele identificate şi va 
avea un design care să permită o mai bună ierarhizare a motivelor infidelităţii şi a 
diferenţelor dintre opiniile bărbaţilor şi cele ale femeilor, pentru a determina cu mai 
multă acurateţe acele zone în care diferenţele sunt semnificative. Cunoaşterea ariilor cu 
diferenţe ar putea ajuta un terapeut de cuplu să se axeze cu prioritate pe acestea, 
realizarea unei mai bune comunicări şi înţelegeri a nevoilor celuilalt putând fi de 
real folos pentru relaţia partenerială.  

În plus, într-un studiu viitor ar putea să se încerce identificarea unor corelaţii 
dintre diferite variabile independente (vârstă, nivel de educaţie, număr ani de 
căsătorie, existenţa copiilor etc.) şi cauze ale infidelităţii. 

Primit în redacţie la:8.06.2018 
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REZUMAT 

Obiectivele studiului au fost identificarea diferenţelor de gen referitoare la gelozia faţă de 
infidelitate, atitudinea faţă de infidelitate şi a cauzelor generatoare ale comportamentului de infidelitate. 
Studiul a urmărit să identifice diferenţe de gen în ceea ce priveşte comportamentul extradiadic la 
adultul matur. Grupul de cercetare a fost alcătuit din 88 de femei şi bărbaţi, heterosexuali, cu vârste 
cuprinse între 35 şi 60 de ani. Instrumentele de lucru folosite au fost Chestionarul dilemei privind 
infidelitatea (IDQ), Scala atitudinii faţă de infidelitate (AIS) şi un chestionar pentru colectarea datelor 
pentru evaluarea cauzelor infidelităţii. Nivelul de gelozie la bărbaţi a fost semnificativ mai crescut 
decât la femei raportat la infidelitatea sexuală. Nivelul de gelozie la femei a fost semnificativ mai 
ridicat decât la bărbaţi raportat la infidelitatea emoţională. Femeile au raportat o atitudine generală 
faţă de infidelitate comparabilă cu cea a bărbaţilor. Bărbaţii au subapreciat „lipsa dragostei şi afecţiunii” 
şi „lipsa de apreciere, admiraţie, aprobare” ca motive ale infidelităţii femeilor. „Nevoile sexuale 
nesatisfăcute” au fost supraapreciate de către femei ca motiv al infidelităţii bărbaţilor, aceştia 
recunoscându-l ca fiind important, dar oferindu-i o pondere semnificativ mai mică. 



ALTERNATIVE ÎN EVALUAREA DETERIORĂRII COGNITIVE.  
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Abstract 

Among the major changes brought up by DSM – 5 regarding the classification and description 
of mental disturbances, introducing the category of mild neurocognitive disorder (mNCD) represents 
a desire for early diagnosis. Psychological evaluation of mNCD is undergone using tests and scales 
which measure attention, memory, thought, language; these methods, however, have limits imposed 
by the level of education, age-specific sensory limitations, lack of patient motivation etc. The 
objective of this study was to trace common elements appearing in the dreams of people with mNCD. 
We presumed that the dreams of patients with cognitive deterioration would have a specific dynamic, 
one with diagnostic value. In order to evaluate the level of cognitive deterioration the Mini–Mental 
State Examination – II and the Clock Test were administered. Dream analysis was done according to 
analytical psychology theory. Snake related dreams were chosen and analyzed for four patients with 
ages between 63–73. Dream analysis results showed that powerful symbols, such as snakes, appearing 
in dreams, indicate a meeting with the collective unconscious. Thus, the presence of the snake in the 
dreams of patients with cognitive deterioration might suggest rigidity, degeneration, immaturity, resistance 
to adapting, regression. Although this method requires extensive training and vast knowledge of 
analytical psychology, mythology and anthropology, it is a viable approach in cases where classical 
investigative techniques of cognitive functions are limited or in borderline cases requiring additional 
elements. Moreover, this method offers valuable information regarding personality dynamics in patients 
with neurocognitive disorders in view of determining therapeutic strategies.  

Cuvinte-cheie: tulburare neurocognitivă, evaluare, vise, simbolistica şarpelui. 

Keywords: neurocognitive disorder, evaluation, dreams. 

1. INTRODUCERE 

Ajuns la cea de a V-a ediţie, DSM aduce schimbări majore în privinţa 
clasificării tulburărilor mentale şi a redenumirii unora dintre ele. Astfel, capitolul 
„Demenţă, delirium, tulburare amnezică şi alte tulburări cognitive”, din ediţia a IV-a, 
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este înlocuit cu capitolul „Tulburări neurocognitive (TNC)” care cuprinde şi descrie 
deliriumul, sindroamele TNC majoră şi TNC uşoară şi subtipurile lor etiologice. 
Importanţa substanţială a acestor schimbări constă în introducerea categoriei tulburare 
neurocognitivă uşoară pentru care criteriile de diagnostic au referire la un declin 
cognitiv faţă de nivelul anterior al individului, sesizat sau suspicionat de cei din jur 
sau de medic şi evidenţiat prin testarea neuropsihologică. Persoana cu TNC uşoară 
îşi menţine activităţile cotidiene, chiar dacă depune un efort mai mare pentru 
îndeplinirea acestora. De asemenea, tulburările de memorie reprezintă un criteriu 
obligatoriu de diagnostic, deficitul într-un singur domeniu cognitiv fiind suficient. 
Doar pentru Boala Alzheimer sunt necesare două domenii cognitive deficitare, dintre 
care unul este al memoriei. Această schimbare este utilă pentru unele subtipuri la 
care, în mod particular, nu există deficite ale memoriei, decât în fazele finale ale 
evoluţiei bolii. Introducerea cogniţiei sociale ca domeniu cognitiv funcţional reprezintă 
o altă schimbare importantă printre criteriile de diagnostic, cu posibile consecinţe 
benefice în evaluare şi diagnosticarea TNC. Deşi deficitele neurocognitive la vârstnici 
sunt asociate cu tulburările de memorie şi învăţare, DSM – 5 include printre 
criteriile de diagnostic deficitul de atenţie, al funcţiilor executive, al limbajului, al 
funcţiei perceptivo-motorie şi al cogniţiei sociale. Este acceptată condiţia de 
continuitate între cele două forme, TNC uşoară dezvoltând TNC majoră. Astfel, se 
acceptă faptul că simptomele neuropatologice premerg instalarea demenţei şi 
contribuie totodată la posibilitatea unor intervenţii timpurii (Blazer, 2013). Cele 
două forme ale TNC au criteriul A.2 comun, afectarea funcţiilor cognitive documentată 
prin evaluare neurocognitivă. Simpson (2014) afirmă că pentru cele două forme, 
TNC uşoară şi majoră, metodele de evaluare existente nu sunt practice şi suficiente. 
Autorul consideră că, pe de o parte, termenul de TNC uşoară este un criteriu al 
severităţii, pe de altă parte, există simptome, cum este apatia, care se găsesc în 
ambele forme, iar acest lucru poate crea confuzie. De asemenea, există boli, cum ar 
fi Boala Parkinson sau Huntington pentru care alte simptome specifice sunt esenţiale în 
stabilirea diagnosticului. Din perspectivă medico-legală, separarea celor două tulburări 
poate aduce confuzie şi poate ridica întrebări în stabilirea discernământului. 
Recunoaşterea faptului că în TNC uşoară memoria este intactă poate aduce mari 
probleme în evaluarea medico-legală, chiar dacă există deficite ale raţionamentului 
sau ale funcţiilor executive.  

O serie de cercetări s-a concentrat asupra inferenţelor cognitive şi comporta-
mentale ce corespund TNC. Astfel, Miyoshi şi Morimura (2010) ilustrează cum 
simptomele neurologice, neuropsihologice şi psihiatrice pot coexista în evoluţia bolii. 
Simptomele neuropsihologice cum ar fi afazia, apraxia şi agnozia sunt cauzate de 
leziuni cerebrale. În acelaşi timp, leziunile cerebrale pot conduce la apariţia 
simptomelor neuropsihiatrice cum ar fi anxietatea, deficitele cognitive, tulburările 
de dispoziţie, apatia, halucinaţiile, ideile delirante, tulburări de comportament. 
Tulburările neurologice sunt cele motorii şi senzoriale. Cei doi autori semnalează 
că, în Boala Alzheimer, tulburările psihiatrice sunt multiple şi se manifestă simultan. 
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Aceste tulburări sunt: apatia, tulburările de dispoziţie, modificările de comportament, 
iar ele se manifestă concomitent cu deteriorarea cognitivă. Simptomele psihiatrice 
se manifestă rareori independent. Manifestările clinice cel mai frecvent întâlnite 
sunt cele în care întâlnim prezenţa mai multor simptome neuropsihiatrice. 

Serviciile de specialitate sunt adesea accesate de vârstnici care au acuze din 
sfera afectivă: dispoziţie depresivă, anxietate, insomnii, anhedonie etc. Examenul 
neuropsihologic evidenţiază de multe ori o tulburare neurocognitivă uşoară, deşi 
vârstnicul nu a sesizat nicio schimbare în funcţionarea sa cotidiană. Solicitarea unei 
evaluări neurocognitive se realizează în contextul unui răspuns negativ la tratamentul 
destinat depresiei şi anxietăţii. Acest tablou psihopatologic prezintă dificultăţi în 
abordare. Pe de o parte, simptomatologia afectivă poate influenţa testarea psihologică 
(pseudodemenţa), pe de altă parte, performanţele slabe la teste pot creşte îngrijorările 
pacientului. În acelaşi timp, testele şi scalele neurocognitive au primit critici în 
sensul influenţării rezultatelor de către factori independenţi sau greu de controlat 
(nivelul prea scăzut de instrucţie al pacientului, deficite senzoriale aferente vârstei 
înaintate, alte deficite neurologice etc.). 

2. INTERPRETAREA ŞI ANALIZA VISELOR 

Interesul specialiştilor din domeniul psihologiei pentru interpretarea viselor  
a avut cu adevărat semnificaţie odată cu importanţa pe care Freud a acordat-o 
manifestărilor onirice. Freud considera că visul este o disimulare a ideilor latente şi 
o metodă prin care dorinţele inconştiente reuşesc să se elibereze de normele impuse 
din exterior (Samuels, 2013). Totuşi, viaţa conştientă este în relaţie cu cea inconştientă 
care comunică prin intermediul simbolurilor apărute în vise sau a unor simptome 
nevrotice (spasme, tulburări digestive, paralizii ciudate, tulburări sexuale etc.). 
Freud susţine că povestirea conştientă a viselor şi asocierea liberă pe care visătorul 
o face ar putea developa sursa inconştientă a problemelor nevrotice. Visul reprezenta 
pentru Freud o sursă a asociaţiilor libere (2010). Freud clasifică visele în trei 
categorii: visele clare şi logice, desprinse din realitatea psihică conştientă, visele 
logice şi visele lipsite de sens, incoerente (2010). Freud conectează visele la viaţa 
conştientă a individului şi interpretează simbolurile printr-o semnificaţie unică. 
Freud a avut marele merit în interpretarea viselor prin sublinierea faptului că ea nu 
se poate realiza fără subiectul care a avut visul şi că fără subiect visul nu are nicio 
valoare. Freud este cel care a afirmat că visele se află într-o relaţie cu gândurile şi 
problemele noastre (2010). El a făcut o remarcă simplă: că dacă încurajăm 
visătorul să îşi comenteze visele şi imaginile din vise, el va descoperi adevărul 
inconştient al tulburărilor sale fie prin ceea ce zice, fie prin ceea ce omite să zică.  

C.G. Jung considera aceste lucruri insuficiente (1994). Complexele unui 
pacient nu trebuiesc neapărat atinse prin asociaţiile libere la vise. Complexele 
pacientului sunt puncte sensibile ale psihicului uman care reacţionează rapid la o 
perturbare exterioară. Centrul se poate atinge din orice punct al cercului. Astfel,  
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C. G. Jung considera că visele au o importanţă deosebită, au o funcţie proprie, au o 
structură bine definită şi un sens vizibil, manifestă o idee pe care o înţelegem 
imediat sau mai târziu (1994). Jung acorda o mai mare atenţie formei şi conţinutului 
visului, în loc să se lase antrenat de asocierile libere şi de înlănţuirea de idei ce conduce 
la complexe. Prin urmare, Jung (1994) decide să se concentreze pe asociaţiile care 
duc direct la visul propriu-zis, pentru că visul exprimă ceva foarte important ce 
inconştientul doreşte să ne comunice. Visul nu vine să ne spună ceva ce noi ştim 
deja, visul ne aduce informaţii noi şi importante. Visul are un scop bine definit, 
acela că „dezvăluie un fapt de care visătorul nu este conştient sau nu vrea sa fie” 
(Jacobi, 2015). 

Tehnica de interpretare a visului trebuie să ţină cont de toate aspectele visului. 
Când dorim sa înţelegem un vis, trebuie să îi examinăm orice aspect până când 
fiecare detaliu ne va fi cunoscut.  

Jung (1994) afirmă că orice vis are patru faze: 1. Expoziţia şi personajele 
sale, epoca; 2. Acţiunea care ne prezintă problema visului; 3. Drama: evenimentul 
imprevizibil, momentul de maxima încordare care duce spre transformare şi  
4. Concluzia, lysis-ul adică rezolvarea visului, indiciul lui compensator. 

Jung afirmă că visele care se termină brusc şi care nu prezintă această 
structură semnifică faptul că inconştientul încearcă să facă o conexiune directă cu 
conştientul pentru a se asigura că ceea este foarte important nu va scăpa eului 
visătorului (1994). Ele pot apare drept coşmaruri, respectiv ca un semnal de alarmă 
al psihicului şi trebuie tratate ca atare. Câteodată pacientul opune rezistenţă la 
interpretarea analistului, spune Jung (1994). Rezistenţa poate indica faptul că pacientul 
nu are un eu pregătit să primească interpretarea. 

C. G. Jung foloseşte cu precădere metoda amplificării, atunci când nu există 
asociaţii personale. Această metodă a amplificării este o amprentă a şcolii jungiene 
şi este necesară, având în vedere accesul la inconştientul colectiv. Amplificarea 
trebuie aplicată la toate elementele conţinutului visului (Jung, 1994). 

Interpretarea viselor este unul din adjuvanţii majori ai terapiei analitice. Această 
metodă aduce în conştiinţa pacientului impresii, emoţii, fixaţii la traume situate în 
copilărie.  

Pentru Jung (1994) o tulburare psihică nu se rezumă la o psihoză sau nevroză, 
ci este expresia unei unilateralităţi a conştiinţei individului care evită datorită unei 
educaţii materialiste dorinţele sufleteşti. În concluzie, dacă vrem să înţelegem 
organizarea psihică a personalităţii totale a unui pacient, este necesar să ştim că 
visele au un rol esenţial. 

Jung susţine că imaginile care apar în vise provin din mai multe surse şi că 
visul trebuie observat şi analizat din toate perspectivele. Imaginile din vis sunt, de 
fapt, simboluri care trebuie descifrate. Asociaţia acestor simboluri capătă, de asemenea, 
sens (2017). O parte din informaţiile pe care le aduce un vis provin din experienţa 
şi viaţa visătorului, iar altele vin din tradiţiile umanităţii: mituri, ritualuri, practici 
religioase. Cu alte cuvinte, informaţiile pe care visul le transmite provin din 
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inconştientul personal şi din inconştientul colectiv, şi nu pot fi reduse la simple 
indigestii sau a unui disconfort de orice natură. Jung considera că analiza visului 
reprezintă principala tehnică de deschidere a drumului către inconştient (1994). Cu 
alte cuvinte, visul este un mesaj al inconştientului. Una dintre caracteristicile 
importante ale visului este, după Jung, aceea că visul este independent de conştiinţă, 
iar valoarea lui este accentuată de faptul că el nu poate trişa (1994). Jung acordă o 
importanţă diagnostică şi prognostică viselor ce apar la începutul unei terapii (1994). 
Uneori, visele pot anunţa evenimente ce urmează să se întâmple. De aceea, Jung 
(1994) propune întocmirea unor protocoale de vise şi a unei arhive de vise care au 
valoare de prognostic, astfel încât aceste materiale onirice să poată anunţa apariţia 
unor boli grave sau chiar un deznodământ letal.  

În accepţiunea psihologiei analitice, interpretarea viselor presupune analiza 
unor conţinuturi psihice ce aparţin inconştientului, visul fiind exteriorizarea psihicului 
inconştient. Considerând o „deviere” de la conţinuturile conştiinţei, visul are o 
existenţă de sine stătătoare şi este expresia unui fenomen pe care Jung îl numeşte 
„autonomia inconştientului” (Jung, 1994). Astfel, visul este independent de voinţa 
conştientă şi chiar poate fi în contradicţie cu aceasta. Uneori, tema visului nu este 
foarte departe de conştiinţă, aducându-i doar mici modificări, sau poate chiar să fie 
în relaţie cu anumite tendinţe sau realităţi ce aparţin vieţii conştiente. O astfel de 
situaţie poate să fie ceea ce Jung a definit compensarea, confruntarea şi punerea în 
acord a unor date diferite (1994). În urma acestui proces, se realizează o echilibrare 
sau o nouă orientare. Atitudinea conştiinţei poate fi în acord total, parţial sau în 
dezacord cu contextul extern, iar în funcţie de această raportare visul poate să aibă 
o anumită semnificaţie. Jung are o abordare subiectivă, interpretând visul prin 
prisma elementelor intrapsihice (psihicul visătorului) sau personale ale subiectului. 
Din acest motiv, interpretarea unui vis nu poate fi realizată fără cunoaşterea realităţii 
subiectului care visează (Jung, 1994).  
 Într-un studiu de documentare, autorii (Funkhouser et al., 1999) arată că visele 
celor care suferă de tulburare neurocognitivă au particularitatea de a fi repetitive, 
ca un posibil mecanism de coping, asemănător viselor repetitive pacienţilor cu 
sindroame traumatice cerebrale. Deteriorarea limbajului persoanelor cu tulburare 
neurocognitivă poate fi o explicaţie pentru această caracteristică a viselor. În 
stadiul sever al acestor tulburări, s-au întâlnit vise în care apar mai mulţi membri ai 
familiei faţă de visele celor cu un stadiu moderat sau faţă de visele persoanelor 
tinere. Pacienţii cu stadii moderate sau avansate de tulburare neurocognitivă par să 
aibă vise al căror conţinut este legat de pierderea abilităţilor, compensatorii, faţă de 
pacienţii cu stadii mai uşoare care au puţine vise legate de viaţa reală. 

3. IMPORTANŢA SIMBOLURILOR 

Sigmund Freud conferă simbolului un sens legat de dorinţele şi conflictele 
individului (2010). Astfel, simbolul este reprezentat de relaţia ce uneşte conţinutul 
manifest al unui comportament, idee sau cuvânt, de sensul său latent. A recunoaşte 
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într-un comportament cel puţin două semnificaţii care se substituie una celeilalte 
conduce la o relaţie ce poate fi calificată drept simbolică. Această relaţie este 
caracterizată ca fiind constantă între elementele manifeste sau latente ale simbolului.  

C.G. Jung (2014) consideră că simbolul este un produs al naturii. Prin 
intermediul simbolului se depăşeşte ceea ce este cunoscut de ceea ce este necunoscut. 
Dacă termenul ascuns devine cunoscut, atunci simbolul moare şi posedă doar o 
valoare istorică. Atâta timp cât simbolul este viu, el poate reprezenta cea mai bună 
expresie a unui fapt. Acelaşi autor afirmă că oamenii au nevoie de viaţă simbolică 
(Jung, 2014, p. 319). Omul contemporan este lipsit de ritualuri religioase şi este 
copleşit de banalitatea cotidiană. Aceasta ar fi una din sursele nevrozei, iar vindecarea 
se poate realiza prin intermediul simbolurilor. 

Analiza simbolului conduce atât la vindecarea unei nevroze, cât şi la lărgirea 
câmpului conştiinţei. Analiza viselor şi a simbolurilor din vise este calea prin care 
conţinuturi din inconştient devin cunoscute. Simbolul este un indicator că ceva este 
necunoscut şi deschide calea către conţinuturi din inconştient. În acelaşi timp, omul 
creează simboluri, spontan şi fără să-şi dea seama, fiind expresia aleasă pentru a 
exprima necunoscutul. Misterele îşi găsesc expresia, coerenţa şi răspunsurile prin 
intermediul simbolurilor.  

Jung (1994) afirmă că, pentru a ajuta pacientul, analistul trebuie să facă un 
efort de asociere personală cu paralele istorice, etnografice, mitologice, istoria 
religiilor, pentru a pune conţinutul visului lipsit de asociaţii în raport cu patrimoniul 
psihic şi uman general. În analiza viselor, o însemnătate deosebită o au semnele şi 
simbolurile. Simbolul trimite la un conţinut mai vast decât ceea ce arată imediat. 
Simbolul sugerează ceva ce nu este încă cunoscut. În vise, simbolurile se prezintă 
spontan pentru că visul este un eveniment. Alegerea de către inconştient a unui 
simbol în vise ţine de expresiile reziduale datând din ziua care a precedat visul, de 
simboluri din inconştientul personal sau din inconştientul colectiv. O caracteristică 
a visului este aceea că el nu apare într-o formă logică, dar întotdeauna are un limbaj 
sau apare sub forma unei parabole. Multe vise pot fi interpretate în mod eronat din 
cauza „filtrelor” perceptuale şi de înţelegere a simbolurilor şi imaginilor onirice. 
Acesta ar fi motivul pentru care visul este încărcat de simboluri. Astfel, simbolurile 
apar ca „transcrieri” şi sunt mai accesibile pentru a transmite o stare, un mesaj, faţă 
de o conversaţie.  

Maniera în care inconştientul completează sau compensează conştiinţa variază 
atât de mult de la un individ la altul, încât este foarte greu să stabilim în ce măsură 
am putea clasifica visele şi simbolurile lor. 

Prin urmare, simbolul poate deveni substitutul unui răspuns la o întrebare sau 
problemă. Devine o expresie substitutivă la „cucerirea” inconştientului. Simbolul 
exprimă modul în care un individ percepe şi înţelege lumea, dar nu prin mijloace 
raţionale sau prin mecanisme de control. Simbolul devine un mediator între elemente 
separate (leagă cerul de pământ). Astfel, se poate spune că poate reuni opusele, 
punându-le într-o relaţie funcţională, asigurând o viaţă mentală intensă şi eliberatoare. 
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Prin reunirea opuselor, omul nu se mai simte singur, el este integrat în lume. În 
acelaşi timp simbolul oferă omului un sistem de relaţii. Cu alte cuvinte, dispar 
confuzia şi izolarea, lăsând loc unui sens coerent.  

4. REPREZENTAREA SIMBOLICĂ A ŞARPELUI 

Simbolul şarpelui este prezent în toate culturile, fiind legat de geneza lumii, 
de viaţă, de moarte şi de înviere, de existenţa soarelui sau a iadului. Unii autori 
(Chevalier, Gheerbrant, 1995) plasează semnificaţia acestui animal în relaţie de 
opoziţie şi de complementaritate cu omul. Astfel, dacă omul se află la finalul unei 
evoluţii genetice, şarpele este plasat la debutul acesteia. În psihanaliză şarpele a 
fost considerat ca fiind reprezentarea psihicului inferior, a psihismului obscur, 
adică a acelor elemente de neînţeles. El poate reprezenta viaţa însăşi, dezvoltarea şi 
resorbţia ciclică, echivalente ale energiei psihice, dar şi ale reînnoitei manifestări a 
vieţii. În civilizaţia aztecă, şarpele este creator al lumii şi se jertfeşte pentru om, iar 
sacrificiul lui (este vorba despre Quetzalcoatl) reprezintă iniţierea, învierea ce 
urmează morţii. Zeul-soare se preface în soare care moare la apus şi renaşte la 
răsărit, fiind dialectic în sine. Această ipostază de a fi dublu şi unic, erou civilizator 
care dăruieşte oamenilor valori culturale, apare sub forma unei zeităţi şi în culturile 
africane (Dan sau Da) care este un şarpe. În alte culturi şarpele are funcţii 
meteorologice (Guineea), fiind invocat în perioadele de secetă sau a ploilor prea 
mari (Chevalier et al., 1995, p. 302). 

Jung (1999) interpretează „discul viu al Soarelui” cu cei doi şerpi africani, 
simbol egiptean, ca fiind o combinaţie a celor două analogii a libidoului. Soarele, 
pe de o parte, reprezintă prin căldura sa fecundatoare a iubirii, o analogie a libidoului. 
Autorul consideră că soarele şi focul au puteri benefice şi sunt obiecte ale iubirii 
umane. Şarpele, pe de altă parte, are o conotaţie falică, falusul fiind sursa vieţii. 
Şarpele devine, în acest caz, un creator de viaţă şi un făcător de minuni. Dar şarpele 
nu trebuie interpretat doar ca falus, ci şi ca simbol al libidoului (libidoul fiind în 
accepţiunea lui Jung ca întreagă energie psihică, nu redus la energie sexuală). Infernul 
reprezentat în Egiptul Antic era stăpânit de un şarpe, iar această reprezentare este 
considerată ca fiind prefigurare a satanei biblice (Chevalier, Gheerbrant, 1995). În 
creştinism, oamenii au pierdut Paradisul, fiind duşi în ispită de şarpe, fiind astfel 
repudiaţi şi condamnaţi la viaţa terestră. „Şarpele din Paradis este gândit de preferinţă 
ca feminin, ca principiul seducător din femeie” (Jung, 1999). Acest proces este 
unul de transformare, din spirite oamenii au căpătat trupuri, iar această pierdere a 
Paradisului este consecinţa ispitei diavolului (a şarpelui). Şarpele capătă în acest 
caz valenţe transformatoare fundamentale, el fiind începutul unei noi ere, aceea 
pământeană. 

Jung (1999) afirmă că visele despre şerpi apar în numeroase împrejurări şi 
indică o discrepanţă între atitudinea conştientă şi instinct, iar şarpele reprezintă 
acest conflict. În plan emoţional, acest conflict este trăit ca teamă. Şarpele poate 
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apărea ca imagine a inconştientului atunci când tendinţele sale de compensare 
produc teamă la nivel conştient. Rezultatul acestui fenomen este regresia sau 
rezistenţele, ca atitudini opuse întoarcerii către sine însuşi şi a renaşterii sau 
reînnoirii spirituale.  

Asemănător balaurului, şarpele reprezintă, după Jung (1999), spaima violării 
unui tabu, regresia către teama de incest. Întâlnim, astfel, imaginea arborelui 
încolăcit de şarpe (imagine simbolică ce apare pe monumentele mithraice, simbol 
al mamei pe care teama o ţine departe de incest) şi înţelegem că şarpele şi balaurul 
sunt apărătorii şi paznicii unei comori. Şarpele reprezintă, în acelaşi timp, frica de 
moarte, echivalentă în anumite contexte cu izolarea în sine însuşi către o solitudine 
ameninţătoare. Despărţirea de mamă joacă în acest caz tema principală, despărţirea 
de mamă se realizează cu atât mai violent, cu cât relaţia fiului cu mama este mai 
puternică. Dar cu cât destrămarea relaţiei este mai violentă, cu atât pericolul ca 
acela eliberat se găseşte în pericolul de a fi distrus este mai mare. Ca simbol al 
fricii, Jung subliniază importanţa imaginii şarpelui: „ca simbol înspăimântător, 
rolul şarpelui în vis nu este mic. Din pricina veninului său, imaginea lui în visuri 
este considerată nu rareori drept un prim simptom al unor boli corporale. De regulă 
el exprimă o însufleţire anormală a inconştientului (un inconştient constelat) şi 
simptomele fiziologice (abdominale) legate de acesta” (1999, p. 288). În visele 
vârstnicilor, afirmă Jung, apariţia şarpelui semnifică teama de moarte. Jung a 
observat la pacienţii săi o rigiditate a punctului de vedere şi un orizont limitat, o 
obtuzitate a conştiinţei, dar şi un grad redus de maturitate afectivă. Şarpele ca 
simbol al morţii îşi are originile în credinţele precreştine. Şarpele era considerat ca 
paznic al infernului, căruia i se aduceau ofrande, iar sufletele morţilor ca locuitori 
ai împărăţiei morţii.  

Hall (2013) afirmă că şarpele are o semnificaţie arhetipală, motiv pentru care 
poate apărea în vis sub o multitudine de forme. De aceea, pentru a evita „reducţio-
nismul arhetipal al interpretării arbitrare care se opreşte la un singur sens posibil”, 
este necesară asocierea pe care pacientul o are în fiecare caz şi semnificaţia 
particulară pe care o dă. Şerpii reprezintă energia instinctuală, mai ales atunci când 
apar în număr mare. Şarpele poate fi asociat cu înţelepciunea, cu vindecarea, cu 
pericolul sau cu testele iniţiatice. 

5. METODOLOGIE 

5.1. SCOP ŞI IPOTEZĂ 

În acest studiu, ne-am propus investigarea şi analiza viselor cu şerpi la pacientele 
cu tulburare neurocognitivă uşoară pentru a evidenţia prezenţa unor elemente 
comune şi caracteristice deteriorării cognitive. Am urmărit dinamica Ego-ului, 
având ca ipoteze că apariţia şerpilor poate evidenţia un Ego imatur şi neadaptat, pe 
de o parte, dar şi regresia sau stagnarea întregului psihism, pe de altă parte.  
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5.2. PARTICIPANŢI ŞI PROCEDURĂ 

Au fost analizate visele cu şerpi relatate de patru paciente, cu vârste cuprinse 
63 de ani şi 73 de ani. Una dintre paciente este căsătorită, iar celelalte trei sunt 
văduve. Toate pacientele s-au prezentat cu o simptomatologie anxios-depresivă, iar 
evaluarea neuropsihologică a evidenţiat prezenţa elementelor deteriorative. 

5.3. METODE 

Pentru evaluarea deteriorării cognitive au fost aplicate Scala Mini Mental 
State Examination – II şi Testul Ceasului. 

Scala Mini Mental Scale Examination – II (varianta standard). Am optat 
pentru această versiunea pentru că este adaptată pe populaţia românească şi pentru 
că a păstrat structura MMSE original. Mini Mental State Examination (MMSE), în 
versiunea originală concepută de Folstein în 1975, este una din cele mai cunoscute 
şi utilizate scale. Această scală încearcă să surprindă prin cei 30 de itemi o varietate 
largă de funcţii şi procese cognitive: orientarea temporală şi spaţială, capacitatea de 
fixare, atenţia şi calculul aritmetic, recunoaşterea obiectelor, funcţiile executive, 
limbajul scris, capacitatea de integrare vizuo-spaţială. Rezultatul (obţinut prin 
însumarea itemilor corect rezolvaţi) sugerează stadiul deteriorării cognitive astfel: 
0–9 disfuncţie cognitivă severă, 10–19 disfuncţie cognitivă moderată, 20–26 disfuncţie 
cognitivă uşoară (Tudose, 2001). Frecvent utilizată, această scală are meritul de a 
surprinde stadiul deteriorării cognitive printr-un număr mic de itemi, iar timpul de 
aplicare şi interpretare este uşor şi rapid. 

Testul Ceasului. Testul desenării ceasului, realizat de Sunderland (1989), 
reflectă funcţiile cortexului frontal şi temporo-parietal si este un instrument diagnostic 
util si facil de realizat. Examinatorul va cere pacientului să deseneze cadranul unui 
ceas , să fixeze orele şi să indice o oră precisă, de obicei ora 11.10 şi să poziţioneze 
limbile mare şi mică. Criterii de cotare a desenelor, pe o scală de la 1–10, sunt: 
cadranul ceasului, poziţionarea orelor şi a limbilor ceasului. 

Interpretarea scorurilor este: 10 normal, 8–9 – probabil normal, poate exista 
deficit cognitiv minor, 6–7 – nedeterminat, 5 – probabil demenţă, 1–4 – demenţă. 
Visele pacientelor au fost analizate conform teoriei psihologiei analitice a lui Carl 
G. Jung, expusă mai sus. 

6. REZULTATE 

B. P, F, 63 ani, căsătorită, doi copii, pensionară. 
Pacienta este cunoscută cu antecedente psihiatrice pentru tulburare anxios-

depresivă, în prezent acuzând cefalee, ameţeală, anxietate, dispoziţie depresivă. 
Testarea neurocognitivă a evidenţiat un scor liminar: MMSE: 23/30 Testul 
Ceasului: 6/10.  
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Pe parcursul interviului pacienta relatează că de doi ani îi este frică de şerpi, 
se uită pe pereţi tot timpul în căutarea lor. Această teamă a debutat după ce i-a 
intrat un şarpe în casă: „Era după frigider. A scos capul şi se uita la mine, m-a 
speriat. Era gros şi lung”. Acela a fost debutul afecţiunii psihiatrice şi a unor vise 
recurente cu şerpi. În vise se ceartă cu ei, şerpii i se urcă în pat şi ea îi dă jos. 
Relatarea pacientei în care şarpele apare în „viaţa reală” respectă caracteristica 
esenţială a acestui animal: şarpele stă ascuns în întuneric şi de acolo îşi face apariţia. 
Faptul că această întâmplare a fost urmată de dezvoltarea simptomatologiei anxios-
depresive şi de apariţia viselor recurente cu şerpi sugerează faptul că apariţia 
şarpelui în viaţa reală a activat un conţinut inconştient cu semnificaţie vitală. Jung 
(1999) afirma că apariţia şerpilor (sau a altor animale) în vise simbolizează libidoul 
nediferenţiat, un fragment al personalităţii, legat de anumite forme sau stări, ca 
intensitate a impulsurilor, afectelor, acţiunilor. Şarpele este reprezentantul instinctelor, 
al proceselor vitale irealizabile psihologic. Acest fragment psihic primar se opune 
evoluţiei, fiind foarte greu sau imposibil de asimilat în formele culturale raţionale. 
Este vorba nu doar despre o oprire în evoluţie, ci mai degrabă de o regresie înapoi 
în copilărie, libidoul ca energie psihică având tendinţa de a se retrage către stadiul 
ancestral inconştient. Acest proces se derulează în condiţiile unei imposibilităţi de 
adaptare la un conflict existent. Putem afirma că este vorba, pe de o parte, despre o 
rigiditate atitudinală, iar pe de altă parte, de un blocaj emoţional, stagnarea în 
anxietate şi întoarcerea repetată şi fără sfârşit la un episod anxiogen care are la bază 
un conflict intern nerezolvat. 

Un alt vis recurent al acestei paciente este legat de conflictele pe care le-a 
avut cu socrii săi: „În somn mă cert cu socrii care au fost răi cu mine. Din cauza lor 
m-am îmbolnăvit de diabet”. 

Reacţia puternic afectivă pe care pacienta o are în legătură cu socrii ei 
sugerează constelarea complexelor matern şi patern. Probabil că părinţii pacientei 
aveau o atitudine strictă, de control, atitudine care ar putea să conducă în timp la 
dezvoltarea diabetului, o boală metabolică care presupune controlul strict al 
alimentaţiei. 

Cannon (cf. Alexander, 2011) a demonstrat că anxietatea şi teama pot conduce la 
glicozurie la pisicile şi oamenii incluşi în studiile sale. Aceste concluzii confirmă 
ipotezele privind rolul stresului emoţional în metabolismul carbohidraţilor chiar şi 
la indivizii care nu suferă de diabet. Totuşi, studiile arată că la persoanele care nu 
suferă de diabet are loc o compensare rapidă a modificărilor determinate emoţional, 
compensare care la o persoană cu diabet nu se realizează. Astfel, se explică agravarea 
tulburărilor metabolice deja existente la diabetic din cauza schimbărilor emoţionale. 
Există totuşi ipoteze, arată Alexander, că stresul prelungit şi repetitiv conduce la 
apariţia diabetului zaharat prin eşecul constant al sistemelor fiziologice inadecvate. 
Dunbar (cf. Alexander, 2011) a concluzionat studiind profilurile pacienţilor cu 
diabet că aceştia au dificultăţi de a schimba starea de dependenţă infantilă cu una 
mai matură şi independentă. De aceea, aceşti indivizi au tendinţa de a regresa la o 
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atitudine dependentă, deşi îşi exprimă doar verbal nevoia de independenţă, dar nu 
şi prin atitudine sau acţiune. Meyer (1945), Bollmeier (1945), Alexander (1945), 
Daniels (1945), Dunbar (1943) au demonstrat prin analiză psihanalitică că pacienţii 
lor aveau trăiri puternice de frustrare atunci când cererile lor exagerate de iubire şi 
atenţie şi nevoile lor de a primi, a fi îngrijiţi, necorespunzătoare statusului de adult, 
nu erau satisfăcute şi generau anxietate puternică. Astfel, decompensarea fiziologică 
(diabetul) apărea atunci când aceste dorinţe infantile intrau în conflict cu frustrarea 
cererilor nesatisfăcute.  

Asocierea celor două vise accentuează nu doar conflictele interne privind 
cererile nesatisfăcute, dar şi o inerţie în evoluţie, tendinţe marcate de regresie la 
stadiile infantile. Anxietatea este urmare a acestor perturbări în adaptare la condiţia 
prezentă. 

Visul recurent este un fenomen des întâlnit în cazul acestei paciente. Sunt 
cazuri în care indivizii au acelaşi vis din copilărie şi mai mulţi ani sau până la 
bătrâneţe. Aceste vise pot compensa un defect particular al visătorului referitor la 
viaţa lui.  

2. D. M., F, 71 ani, văduvă, 2 copii. 
Pacienta este cunoscută cu antecedente psihiatrice şi neurologice (pentru vertij), 

revine la spital acuzând ameţeală, plângeri somatice, insomnii mixte, dispoziţie tristă.  
Din relatările pacientei reiese că locuieşte şi se îngrijeşte singură şi că o are în 

grijă pe nepoata sa, în vârstă de cinci ani. Se declară ca având o funcţionalitate 
generală bună, nu îşi exprimă îngrijorarea privind eventuale pierderi cognitive. 
Testarea neuropsihologică indică însă scoruri liminare, cu semnificaţie clinică: 
MMSE: 26/ 30 Testul Ceasului = 7/10. 

Vis: „Eram în pat, iar pe geamul de la stradă a intrat un peşte-şarpe, era băgat 
într-o sacoşă, avea formă de peşte. 

– Ce cauţi la mine? 
– Am venit că sunt trimis la tine, dar eu nu vreau să-ţi fac rău, că eşti o 

doamnă bună”. 
Şi a plecat” 
Şarpele şi peştele, cele mai vechi alegorii, sunt simboluri echivalente care 

desemnează mişcări sau evenimente psihice care provin din inconştient şi provoacă 
teamă sau surprindere (Jung, 1999). În cazul pacientei peştele-şarpe provoacă mai 
degrabă surprindere, decât teamă. Apariţia şarpelui în vis are caracteristica comună 
de a apărea dintr-un loc întunecat (o sacoşă în cazul de faţă), dar şi caracteristici 
atipice: el intră pe fereastră în casă (care ar putea reprezenta Eul), nu îi provoacă 
frică, ci mai degrabă surprindere şi îi vorbeşte. Şarpele vine pentru că este trimis, 
are un mesaj de transmis sau chiar prezenţa lui este mesajul. Afirmaţia şarpelui 
„dar eu nu vreau să îţi fac rău” sugerează faptul că prezenţa şarpelui în vis anunţă 
ceva. Jung afirmă că astfel de simboluri exprimă conţinuturi inconştiente extrem de 
îndepărtate de conştiinţă. Din punct de vedere psihopatologic, susţine Jung, şarpele 
este reprezentarea simbolică a creierului, a sistemului nervos autonom. Astfel, 
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şarpele simbolizează conţinuturi inconştiente primare, de natură spiritual-abstractă, 
dar şi animalic-concretă. Hall (2013) subliniază în acest context cercetările recente 
care demonstrează că trunchiul cerebral este „creierul reptilian”, în contrast cu 
creierul elaborat şi complex al mamiferului.  

Apariţia peştelui-şarpe nu provoacă teamă pacientei. Această reacţie ne arată 
că avem de-a face cu un Ego imatur şi neadaptat. Aşa cum arătam mai sus, apariţia 
şarpelui provoacă teamă şi suspans, iar lipsa acestei reacţii poate sugera că Ego-ul 
pacientei este degenerat.  

În vis peştele-şarpe îi spune pacientei că „este o doamnă bună”. Prin 
asimilare, cuvântul bună poate fi bunică, competentă, productivă, valoare. Aşa cum 
arătam mai sus, pacienta are ca preocupare casnică principală creşterea nepoatei, 
activitate care presupune îndeplinirea mai multor sarcini complexe, sarcini care ar 
putea avea pentru pacientă valoarea unei stimulări cognitive. Deşi probele cognitive 
indică o pierdere cognitivă uşoară, putem vorbi despre o compensare la nivel 
funcţional şi o integrare socială şi familială prin îndeplinirea rolului de bunică în 
familie. Relaţia strânsă pe care pacienta o are cu nepoata aduce după sine tema 
reînnoirii, a reîntineririi pentru că pacienta îşi creşte nepoata în absenţa mamei. 
Această temă importantă revine recurent în viaţa pacientei printr-un alt vis: „L-am 
visat pe soţ, că a venit la mine, nu m-a atins, s-a jucat cu nepoata şi a plecat pe 
uşă”. Apare, astfel, relaţia moarte–joc–copilărie, care ne sugerează prezenţa unei 
tendinţe psihice regresive. 

Într-un astfel de caz, în care Ego-ul este imatur şi degenerat, recomandarea 
firească ar fi aceea de a interzice pacientei să îşi îngrijească nepoata, un astfel de 
Eu neadaptat diminuând gradul de responsabilitate.  

3. P. A., F., 66 ani, văduvă, 2 copii. 
Vine la spital pentru dispoziţie tristă, insomnie de adormire, ideaţie de inutilitate. 
Acasă este funcţională, îşi ţine singură gospodăria, având va activitate principală 

îngrijirea nepoatei, în vârstă de un an. Testarea neuropsihologică evidenţiază o 
deteriorare cognitivă uşoară: MMSE = 23/30, Testul Ceasului = 6/10. 

Vis: „Eram cu nişte fete, ele tricotau, pe mine nu mă lăsau. Erau nişte poliţişti 
care îi alergau pe alţii. Eram cu o fată, necunoscută, am mers cu ea până la o apă 
mare. Unii pescuiau, era un şarpe mare care stătea lângă apă. M-am speriat şi m-am 
trezit”. Relatarea pacientei este încărcată afectiv, ea apreciind că „dacă nu eram 
atentă puteam să cad în apă”. În această ipostază şarpele se prezintă la marginea 
unei ape (inconştientul), ipostază frecvent întâlnită – şarpele ce păzeşte o comoară 
sau un loc. În acelaşi timp, pacienta îşi exprimă teama legată de pierderea Ego-ului 
prin preluarea acestuia de către inconştient. Şarpele provoacă o teamă atât de mare, 
încât pacienta se trezeşte. Jung (1999) afirma că visele care provoacă trezirea sunt 
acelea în care inconştientul comunică o problemă existenţială acută.  

Autorii unui studiu amplu de documentare (Funkhouser et al., 1999) au 
parcurs cercetările referitoare şi la conţinutul viselor vârstnicilor instituţionalizaţi. 
Ei citează o serie de studii şi autori (Barad, 1961, Altschulter, 1963, Kramer, 1975, 
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Abraham, 1963, Ward, 1961, cf. Funkhouser et al., 1999) care au concluzionat că o 
serie de activităţi, pe care nu le mai au vârstnicii instituţionalizaţi, poate să apară în 
visele lor cu anumite particularităţi: nu găsesc ce este necesar, sunt blocaţi într-un 
subteran sau lift, se pierd într-o călătorie, sunt arestaţi, îşi pierd lucruri. Astfel de 
vise pot fi considerate ca fiind compensatorii. În ceea ce priveşte visele compensatorii, 
acestea au un rol deosebit în menţinerea echilibrului psihologic al persoanei, echilibru 
care se realizează între planurile conştiente şi cele inconştiente ale visătorului. 
Aceste compensări sunt sănătoase pentru echilibrul psihic.  

În visul relatat mai sus, situaţia apare ca fiind inversată, în sensul că în 
realitate pacienta locuieşte şi se îngrijeşte singură şi îşi îngrijeşte nepoata de un an, 
dar în vis ea are un rol pasiv, în care alte persoane lucrează, iar ei nu i se permite 
participarea. În vis sunt foarte multe persoane care au activităţi diverse şi complexe, 
dar Ego-ul este mai mult spectator decât protagonist. Visul capătă cu adevărat 
importanţă odată cu apariţia şarpelui ce provoacă angoasă. Jung consideră că, în 
visele vârstnicilor, apariţia şarpelui poate semnifica teama de moarte. De altfel, deşi 
funcţională social şi familial, independentă în activităţi şi autoîngrijire, angajată în 
activităţi productive, pacienta vine la specialist acuzând ideaţie de inutilitate şi 
dispoziţie depresivă. 

4. D. E., 73 ani, văduvă, doi copii.  
Pacientă cunoscută cu antecedente psihiatrice, cu o primă internare în urmă 

cu 20 de ani, pentru depresie şi anxietate reactive la decesul mamei şi al soţului,  
la nici 10 zile unul de celălalt. Afirmă că plânge în continuare după mamă şi soţ,  
în fiecare an în luna în care au murit se decompensează depresiv. Examenul 
neuropsihologic evidenţiază deteriorare cognitivă uşoară: MMSE = 26/30, Testul 
Ceasului = 6/10. 

Pacienta este recent externată de la spitalul Parhon unde au fost investigate 
funcţiile tiroidei. Concluziile investigaţiilor nu au indicat dereglări ale echilibrului 
hormonal. În prezent, se prezintă la psihiatrie pentru dispoziţie tristă şi anxietate cu 
atacuri de panică. Afirmă că este funcţională: „îmi ţin singură gospodăria”. 

Vis: „venise cineva, un bărbat, şi îmi adusese o sacoşă cu peşte, la mine 
acasă. L-am pus pe masa din bucătărie, el a propus să îl gătesc şi când am băgat 
mâna în sacoşă era un şarpe. Am pus mâna pe el, i-am văzut capul, era lucios şi 
lung, l-am aruncat. Am ţipat şi m-am trezit”.  

În visul relatat, apariţia şarpelui este neaşteptată şi trezeşte frică. Protagonista 
visului intră în contact direct cu şarpele. Faptul că acţiunea din vis are loc în 
bucătărie, poate indica faptul că este vorba de transformări profunde (Hall, 2013). 
Sacoşa din care iese şarpele este adusă de un bărbat tânăr care îi cere pacientei să 
gătească peştele. Una dintre multiplele faţete ale simbolului şarpelui este aceea a 
complexului matern. Trăirea ciclică a doliului poate reprezenta astfel o stagnare în 
evoluţie. Ruperea violentă a relaţiilor cu mama poate duce la solitudine şi regresie, 
deoarece apare rezistenţa la schimbare prin incapacitatea de a asimila un eveniment. 
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7. CONCLUZII 

Diagnosticul tulburării neurocognitive uşoare (TNC) reprezintă o provocare 
pentru specialiştii din domeniul medical şi al psihologiei. Singura investigaţie 
obiectivă este evaluarea neuropsihologică bazată pe teste ce măsoară gradul de 
deteriorare a funcţiilor cognitive şi raportează rezultatele la valori de referinţă. Uneori 
apar impedimente subiective care aparţin vârstei, nivelului de instrucţie şi educaţie 
sau a altor elemente psihopatologice prezente în starea psihică actuală. Metodele 
neuropsihologice clasice sunt afectate de nivelele extreme de şcolarizare (absentă, 
precară sau foarte înaltă), de deficitele senzoriale majore pe care le au adesea 
pacienţii vârstnicii (hipoacuzie, deficite de vedere de diferite grade de severitate), 
de deficitele neurologice (hemipareze, tremor marcat al extremităţilor). Analiza visului 
şi a simbolurilor poate aduce informaţii valoroase privind dinamica conţinuturilor 
inconştiente, dinamică specifică unei stări psihopatologice, în cazul nostru a unei 
deteriorări cognitive. Conform teoriei lui C. G. Jung, analiza visului se bazează pe 
o asociere personală cu paralele istorice, etnografice, mitologice, istoria religiilor 
pentru a raporta conţinutul visului lipsit de asociaţii cu întregul psihism (1994, p. 116). 
Apariţia unor simboluri puternice în vis arată întâlnirea cu inconştientul colectiv, 
iar prezenţa şarpelui în visele persoanelor vârstnice poate sugera rigiditate, degenerare, 
imaturitate, rezistenţe în adaptare, regresie. Nu se poate afirma că apariţia şarpelui 
în vise reprezintă o deteriorare cognitivă. Jung afirma că nu se pot face interpretări 
stereotipe (1994, p. 111), ci sunt necesare înregistrări ale contextului. Cu alte 
cuvinte, nu se pot realiza dicţionare de vise pentru că acestea ar reprezenta doar 
preconcepţii. Fiecare vis presupune înregistrarea contextului în care apare, prin 
asocierea pe care pacientul o face, prin analiza condiţiei sale prezente, a emoţiilor 
sale, a semnificaţiei fiecărui amănunt al visului. Lipsa unor studii corespunzătoare 
face ca metoda analizei viselor să fie lipsită de validare statistică. De aceea, 
considerăm că această carenţă impune corecţii care ar putea fi realizate printr-o 
abordare ştiinţifică viitoare. O altă limită a acestei tehnici este aceea că ea presupune 
vaste cunoştinţe din domeniile religiei, mitologiei, antropologiei şi o formare 
complexă în psihologia analitică. 

Primit în redacţie la:17.04.2018 
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REZUMAT 

Printre schimbările majore pe care le aduce DSM – 5 privind clasificarea şi descrierea 
tulburărilor psihice, introducerea categoriei tulburare neurocognitivă (TNC) uşoară reprezintă şi 
intenţia de diagnosticare timpurie. Evaluarea psihologică a TNC uşoară se realizează prin teste şi scale 
ce vizează măsurarea atenţiei, memoriei, gândirii, limbajului, dar aceste metode prezintă şi limite 
impuse de nivelul de şcolarizare, limitări senzoriale specifice vârstei, lipsa motivaţiei pacientului etc. 
Obiectivul acestui studiu a fost acela de a depista elemente comune ce apar în visele persoanelor cu 
tulburare neurocognitivă uşoară. Am presupus astfel, că visele pacienţilor cu deteriorare cognitivă au 
o dinamică specifică cu valoare diagnostică. Pentru evaluarea deteriorării cognitive au fost aplicate 
Scala Mini Mental State Examination – II şi Testul Ceasului. Analiza viselor s-a realizat conform 
teoriei psihologiei analitice. Au fost selecţionate şi analizate visele cu şerpi relatate de patru paciente, 
cu vârste cuprinse 63 de ani şi 73 de ani. Rezultatele analizei viselor ne-a evidenţiat că apariţia unor 
simboluri puternice în vis, aşa cum este şarpele, indică întâlnirea cu inconştientul colectiv, iar 
prezenţa şarpelui în visele pacienţilor cu deteriorare cognitivă poate sugera rigiditate, degenerare, 
imaturitate, rezistenţe în adaptare, regresie. Deşi o astfel de metodă necesită o formare îndelungată şi 
vaste cunoştinţe de psihologie analitică, mitologie şi antropologie, ea este o abordare în cazurile în 
care tehnicile clasice de investigare a funcţiilor cognitive sunt limitate sau în cazurile de limită ce 
necesită elemente suplimentare. În plus, această metodă oferă informaţii valoroase privind dinamica 
personalităţii pacienţilor cu tulburare neurocognitivă în vederea stabilirii unei strategii terapeutice. 



DIFERENŢE INDIVIDUALE ÎN DEZVOLTAREA STRATEGIILOR  
DE REGLARE EMOŢIONALĂ LA COPII ŞI ADOLESCENŢI 

DORINA MARIA NIJLOVEANU∗ 
Universitatea din Bucureşti 

Abstract 

The most known emotional regulation strategies, cognitive reappraisal and expressive suppression 
are important for establishing social connections, social adaptation and emotional awareness. They 
develop differently from one stage to another, and there are also gender differences as far as they are 
concerned. In our study, we wanted to see whether there are differences in the development of 
emotional regulation strategies in children and adolescents, what gender differences there are in these 
periods and whether the level of development of emotional strategies in children and adolescents is 
mediated by awareness emotional. Following the research on 840 subjects aged between 11 and 18 
years, of which 60% were girls, it was found that with regard to cognitive reappraisal, the highest 
score recorded by our groups is the lower comparative children with adolescents, who suppress their 
emotional expressiveness better than children, although they do not evaluate them better. In terms of 
gender differences, boys, although they evaluate their emotional states less than girls, and inhibit 
them better, from where we can conclude that boys have greater control of emotions, even if the girls 
are better analyzing their own emotions. Considering emotional awareness, it seems that boys have a 
higher level of differentiating emotions and higher body awareness than girls in exchange. 

Cuvinte-cheie: reglare emoţională, reevaluarea cognitivă, suprimare expresivă. 

Keywords: emotion regulation, cognitive reappraisal, expressive suppression. 

1. INTRODUCERE 

Multe dintre strategiile de reglare emoţională au fost operaţionalizate cu 
ajutorul modelului lui Gross care are două componente: reevaluarea cognitivă, 
strategie cognitivă de schimbare a impactului emoţional printr-o cale de redefinire 
a potenţialului emoţional obţinut într-o anumită situaţie şi suprimarea expresivă ca 
formă de răspuns modular care implică inhibarea comportamentului emoţional-
expresiv aflat în curs de desfăşurare (Gullone et al., 2010). Potrivit lui Gross 
(2002), reglarea se referă la materializarea a cinci etape în procesul generării 
emoţiilor, patru dintre ele sunt concentrate în antecedente (selecţia şi modificarea 
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situaţiei, desfăşurarea atentă şi schimbarea cognitivă), iar una este orientată spre 
răspuns modelat prin suprimare. Reevaluarea cognitivă este o strategie de reglare 
care implică schimbarea cognitivă a gândurilor, care modifică, apoi, emoţiile. 
Reevaluarea cognitivă şi suprimarea expresivă depind de atenţie, dar au rezultate 
divergente comportamentale, experimentale şi fiziologice. Implicarea atenţiei nu 
modifică subiectiv experienţa emoţională negativă în timpul fiecărei reevaluări 
cognitive sau a unei suprimări expresive, sugerând că procesele specifice strategiei, 
cum ar fi evaluarea cognitivă şi modelarea răspunsului, pot avea un impact mai 
mare asupra reglării decât procesele comune ambelor strategii, cum ar fi atenţia 
(Bebko et al., 2014). Reglarea emoţională integrată este definită ca abilitatea de a 
experimenta emoţii negative, de a le explora sursele şi de a folosi rezultatele pentru 
a regla volitiv comportamentul. Interesul pentru ele şi acceptarea emoţiilor negative 
sunt legate de o mai bună funcţionare a reglării emoţionale integrate care presupune 
prelucrarea mai puţin defensivă a acestora (Roth et al., 2014). 

Oamenii prezintă diferenţe în strategiile pe care le utilizează pentru a-şi regla 
emoţiile, iar aceste strategii de reglare influenţează diferit relaţiile sociale. Exprimarea 
emoţiilor pozitive, ca posibil mediator care apare direct prin efortul de reglare 
emoţională, nu mediază legătura dintre utilizarea obişnuită a suprimării şi funcţionarea 
socială precară (de exemplu, satisfacţia relaţiilor, sprijinul social), deci reducerea 
expresivităţii emoţionale nu se datorează suprimării, ci incongruenţei dintre compor-
tamentul interior şi cel exterior (English şi John, 2013). Din cauza normelor sociale 
profunde, suprimarea emoţiilor interpersonale pozitive (de exemplu, compasiunea) 
provoacă mai mult disconfort decât suprimarea emoţiilor negative sau neutre 
(Yagil, 2015). Într-un studiu pe 743 de perechi de gemeni s-a descoperit că suprimarea 
expresivă este influenţată mai mult de ereditate decât este reevaluarea cognitivă, 
cealaltă strategie de reglare emoţională (McRae et al., 2017). 

1.1. REGLAREA EMOŢIILOR ÎN COPILĂRIE 

Denham (1998) consideră abilitatea de reglare emoţională importantă în 
special în anul preşcolar, perioada în care cresc cerinţele sociale şi procesul emoţional 
devine unul complex. De asemenea, strategiile de reglare emoţională sunt mai 
dezvoltate la fete decât la băieţi, ca şi capacitatea de conştientizare a propriilor 
emoţii şi controlul în privinţa exprimării lor sociale în situaţiile emoţionale dificile 
(Denham et al., 2003; Eisenberg et al., 2001). Diferenţe de gen apar şi în evaluarea 
răspunsurilor emoţionale la vârsta preşcolară (Yagmurlu şi Altan, 2010). În timpul 
copilăriei mijlocii, labilitatea lor poate fi afectată în mod substanţial şi unic de 
multiple forme de socializare parentală, poate fi influenţată de nivelul de suprimare 
şi de reevaluare cognitivă emoţională ale mamei, de implicarea acesteia în reinter-
pretarea evenimentelor de către copii, în formarea unei conduite emoţionale a copiilor 
(Rogers et al., 2016). Strategiile de reglare emoţională ale copiilor se dezvoltă şi în 
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cazul în care mamele lor au dificultăţi în reglarea emoţiilor dacă, totuşi, se constată 
o creştere a expresivităţii pozitive familiale (Are şi Shaffer, 2016). În interacţiunea 
lor, în activităţile cotidiene cu copiii, adulţii îi pot învăţa strategiile de reglare 
emoţională explicit, prin dialog, sau implicit, prin modele comportamentale, de 
exemplu prin poveşti sau jocuri de rol ce implică schimbări emoţionale (Lincoln et al., 
2016). Chiar şi atunci când copiii dezorganizaţi dezvoltă abilităţi de recunoaştere a 
emoţiilor pozitive pentru a dezvolta copingul faţă de adulţii supra-protectivi şi 
imprevizibili, aceştia pot pierde oportunităţile de dezvoltare a acestor abilităţi de 
reglare emoţională într-un mediu haotic (Bosmans şi Kerns, 2015). 

Printr-un studiu întins pe o perioadă de 15 ani, pe un număr de 160 de subiecţi,  
s-a constatat că nivelul ridicat al emoţionalităţii negative din perioada 9– 12 ani 
prezice dereglarea din punct de vedere fiziologic, emoţional şi comportamental 
(Hagan et al., 2016). Analizele pentru perioada 9–12 ani arată o descreştere a 
reevaluării cognitive în raport cu dezvoltarea şi, comparativ cu subiecţii adulţi, nu 
se văd diferenţe (Gross şi John, 2003). 

Diferenţele individuale ale preadolescenţilor în privinţa suprimării au prezis 
conexiuni sociale mai slabe la sfârşitul liceului, în timp ce scorurile obţinute la 
reevaluarea cognitivă au prezis legături sociale mai puternice şi o poziţie sociometrică 
mai favorabilă, efecte ce au rămas intacte chiar şi atunci când erau controlate 
trăsăturile de personalitate, astfel diferenţele individuale în utilizarea strategiilor de 
reglementare a emoţiilor particulare au un impact durabil, formând mediul social al 
individului în timp (English et al., 2012).  

1.2. REGLAREA EMOŢIILOR ÎN ADOLESCENŢĂ 

Evaluând diferenţa între reacţiile emoţionale şi reglarea emoţiilor la copii şi 
adolescenţi între 10 şi 23 de ani, s-a constatat că nivelul reglării emoţionale este 
influenţat de nivelul de dezvoltare generală, dar nu şi cel al reactivităţii emoţionale, 
într-un design pe bază de imagini, întâi natural, apoi prin reevaluări cognitive pentru 
corectarea primelor răspunsuri, iar cu sarcini diferite s-a văzut că factorii sociali 
influenţează pozitiv reglarea răspunsurilor emoţionale la stimulii non-sociali în 
detrimentul celor sociali, mai ales la adolescenţii cu sensibilitate în respingerea 
stimulilor (Silvers et al., 2012). Reevaluarea cognitivă poate fi pusă în aplicare în 
serviciul diferitelor scopuri emoţionale, folosind diferite tactici (McRae, Ciesielski 
şi Gross, 2012). Cercetările privind dezvoltarea socio-emoţională sugerează că există 
modele non-liniare care privesc în mod unic adolescenţii. Comparând copiii mai 
mari (10–13 ani), adolescenţii (14–17 ani) şi adulţii tineri (18–22 ani) într-o sarcină 
care distinge reactivitatea emoţională negativă de capacitatea de reevaluare, din punct 
de vedere comportamental, nu s-au observat diferenţe pe vârste în reactivitatea 
emoţională autoraportată, dar neuronal, s-au observat creşteri liniare legate de vârstă în 
activarea cortexului prefrontal ventrolateral stâng, identificat anterior în reevaluarea 



4 Strategii de reglare emoţională la copii şi adolescenţi 195 

adulţilor (McRae et al., 2012). Tot pe adolescenţi, de data aceasta doar fete, cu o 
medie de vârstă de 15 ani, a fost investigată şi constatată influenţa pozitivă a relaţiei 
afective confortabile mamă–fiică asupra distresului emoţional măsurat prin înregistrarea 
răspunsurilor galvanice de la nivelul pielii (Lougheed, Koval şi Hollenstein, 2016). 
Încercând să determine posibilele diferenţe de gen şi vârstă pe un lot de 2060 de 
adolescenţi spanioli (52,1% băieţi), diferenţele de gen s-au observat în strategiile 
de suprimare a expresivităţii, băieţii folosind astfel de strategii mai mult decât 
fetele, acestea apărând mai mult la băieţii cu vârste de la 12 la 14 ani decât la cei cu 
vârtste de 15,16 ani (Gómez-Ortiz et al., 2016). Relaţia semnificativă dintre gen şi 
vârstă pentru suprimare arată o descreştere odată cu înaintarea în vârstă la fete şi o 
descreştere în timp a stabilităţii pentru băieţi. Ştiind că fetele se maturizează mai 
devreme, aceasta poate indica faptul că strategiile de reglare emoţională se stabilizează 
mai devreme la fete decât la băieţi. Aceste rezultate sugerează că scăderea suprimării 
este normală în vederea dezvoltării realizate (Gullone et al., 2010). 

1.3. CONŞTIENTIZAREA EMOŢIILOR 

După Brumariu (2015), conceptul de „înţelegere emoţională”, din perspectiva 
reglării emoţionale, reflectă atât monitorizarea şi conştientizarea propriilor stări 
emoţionale, cât şi diferenţierea şi înţelegerea expresiilor emoţionale ale altora (de 
exemplu, recunoaşterea, reevaluarea şi etichetarea emoţiilor altora). Conştientizarea 
interoceptivă (adică tendinţa de a participa la schimbările fiziologice) şi precizia 
(capacitatea de a detecta cu maximă acuitate modificările fiziologice) sunt aspecte 
distincte ale prelucrării semnalelor din corp, componentă-cheie a reactivităţii emoţionale. 
Cuplajul între reactivitatea fiziologică reală şi cea percepută în contextul emoţiilor 
poate fi influenţat (Chentsova-Dutton şi Dzokoto, 2014). 

Stabilirea şi menţinerea relaţiilor în perioada adolescenţei necesită înţelegerea 
stimulilor emoţionali, cum ar fi emoţiile care se exprimă la nivelul feţei. Fetele 
adolescente prezintă o percepţie mai rapidă şi mai sensibilă a emoţiilor feţei decât 
băieţii, însă toţi sunt sensibili la variaţiile intensităţii emoţiilor în perceperea fericirii  
şi tristeţii, şi mai puţin sensibili la perceperea fricii şi furiei, de exemplu, identificarea 
fericirii a fost mai puternică la băieţi. Aceste rezultate experimentale indică faptul 
că adolescenţii au capacităţi diferite de a identifica emoţiile în chipurile transformate 
care conţin amestecuri emoţionale (Lee et al., 2013). Adolescentele şi tinerele îşi 
arată mai mult emoţiile decât băieţii, de exemplu zâmbesc mult mai mult decât 
băieţii tineri, însă diferenţa de gen începe să scadă după aceea, astfel încât, la vârsta 
medie, devine mică, dar încă semnificativă (Gapinski, Brownell şi LaFrance, 2003). 
Constatarea că diferenţele de gen sunt cele mai mari la adolescenţi şi tineri poate 
sugera importanţa normelor de gen, deoarece în această perioadă de viaţă atât 
bărbaţii, cât şi femeile caută modalităţi de a impresiona potenţialii parteneri 
romantici (Fischer şi LaFrance, 2015). 
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2. METODOLOGIE 

2.1. IPOTEZELE CERCETĂRII 

Întrebările de la care am pornit în realizarea acestui studiu au fost referitoare 
la evoluţia în timp a strategiilor de reglare emoţională în raport cu vârsta cronologică, 
pentru a demonstra sau nu că aceste strategii se dezvoltă cu timpul, măsurând şi 
alte veriabile pe care le considerăm ca fiind determinante pentru acestea, cum ar fi 
conştientizarea emoţională. Vrem să observăm, de asemenea, ce diferenţe de gen 
există în procesul dezvoltării strategiilor de reevaluare cognitivă şi suprimare a 
expresivităţii emoţionale.  

Aceste întrebări ne-au dirijat către următoarele ipoteze: 1) există diferenţe 
semnificative statistic în dezvoltarea strategiilor de reglare emoţională la copii şi 
adolescenţi, odată cu dezvoltarea generală; 2) există diferenţe semnificative statistic 
de gen în privinţa strategiilor de reglare emoţională în perioadele copilăriei şi 
adolescenţei; 3) nivelul de dezvoltare al strategiilor emoţionale la copii şi adolescenţi 
este mediat de gradul de conştientizare emoţională.  

2.2. PARTICIPANŢI ŞI PROCEDURĂ 

La studiu au participat un număr de 840 subiecţi, cu vârste cuprinse între  
11 şi 18 ani, dintre care 60% fete, toţi din populaţie şcolară, atât de gimnaziu, cât şi de 
liceu, din zona de sud a ţării, din mediul urban, care au răspuns la două chestionare.  

2.3. INSTRUMENTELE FOLOSITE 

2.3.1. Chestionarul de reglare emoţională pentru copii şi adolescenţi 
(ERQ-CA) 

Scala de 10 întrebări măsoară tendinţa de reglare a propriilor emoţii prin două 
căi: reevaluarea cognitivă şi suprimarea expresivităţii emoţiilor, răspunzând la 
variante de 7 puncte pe scara Likert, de la 1 (dezacord puternic) la 7 (acord puternic) 
(Gross şi John, 2003). 

2.3.2. Chestionarul de conştientizare emoţională (EAQ) 

EAQ30 (Lahaye et al., 2011) este compus din 6 dimensiuni, şi anume: 
diferenţierea emoţională care este abilitatea de a distinge emoţiile specifice şi 
localizarea lor antecedentă, conştientizarea corporală, ca un mănunchi de senzaţii 
fizice ale emoţiilor, analiza emoţiilor şi înţelegerea emoţiilor altora, ce identifică 
interesul copiilor şi adolescenţilor faţă de propriile emoţii, respectiv faţă de emoţiile 
altora, arătarea emoţiilor, care se referă la tendinţa de a nu încerca ascunderea 
propriilor trăiri şi exprimarea verbală a emoţiilor, care se referă la aspectele de 
comunicare verbală a acestora.  



6 Strategii de reglare emoţională la copii şi adolescenţi 197 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

3.1. STATISTICĂ DESCRIPTIVĂ 

În tabelul numărul 1 se observă că cea mai mare medie obţinută la reevaluarea 
cognitivă o au copiii de 11 ani (M = 30,91, SD = 6,83) şi cea mai mică cei de 13 ani 
(M = 27,69, SD = 6,46). Pentru suprimarea expresivităţii, de asemenea, cea mai 
mare medie este a copiilor de 11 ani (M = 16, 37, SD = 5,37) şi cea mai mică a 
celor de 13 ani (M = 15,53, SD = 5,20), ceea ce demonstrează că nu există o 
creştere a nivelului de dezvoltarea a ambelor strategii de reglare emoţională raportat la 
vârsta cronologică. Tindem să afirmăm că la începutul pubertăţii copiii sunt mai 
atenţi la propriile emoţii şi de aceea şi le suprimă mai bine. 

Tabelul nr. 1 
Mediie scorurilor strategiilor de reglare emoţională ale copiilor, raportat la vârstă 

Vârsta  Reevaluarea 
cognitivă 

Suprimarea 
expresivităţii 

Media 30,9153 16,3729 
N 59 59 11 ani 
Deviaţia standard 6,83623 5,37202 
Media 28,0244 15,8659 
N 82 82 12 ani 
Deviaţia standard 7,07452 5,25583 
Media 27,6984 15,5397 
N 126 126 13 ani 
Deviaţia standard 6,46624 5,20254 

În tabelul numărul 2 se observă că cea mai mare medie obţinută la strategia 
de reevaluare cognitivă o au adolescenţii de 18 ani (M = 29,55, SD = 6,48) şi cea 
mai mică medie o au adolescenţii de 15 ani (M = 27,76, SD = 7,23). Dacă nu ar 
exista o fluctuaţie între celelalte trei medii ale vârstelor intermediare, am putea 
crede că reevaluarea cognitivă scade odată cu înaintarea în vârstă, însă rezultatele 
arată că în interiorul aceluiaşi stadiu de vârstă nu există o dezvoltare armonioasă. 
Pentru suprimarea expresivităţii, vedem că cea mai mare medie obţinută este la 
adolescenţii de 14 ani (M = 17,00, SD = 5,70) şi cea mai mică la cei de 16 ani (M = 
14,71, SD = 5,40). Urmărind toate mediile specifice obţinute de subiecţi, vedem o 
fluctuaţie a acestora şi în privinţa suprimării expresivităţii, ceea ce ne face să 
credem că vârsta cronologică nu influenţează dezvoltarea strategiilor de reglare 
emoţională. Totuşi, existând o diferenţă de la 14 la 18 ani, deşi scăderea nu este 
constantă, putem relata că la începutul stadiului adolescenţei aceştia îşi exprimă 
mai bine emoţiile decât spre sfârşitul stadiului când suprimarea este mai mică.  
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Tabelul nr. 2 
Mediie scorurilor strategiilor de reglare emoţională ale adolescenţilor, raportat la vârstă 

Vârsta  Reevaluarea 
cognitivă 

Suprimarea 
expresivităţii 

Media 29,2756 17,0079 
N 127 127 14 ani 
Deviaţia standard 7,17544 5,70087 
Media 27,7615 15,0000 
N 130 130 15 ani 
Deviaţia standard 7,23450 5,76813 
Media 28,5427 14,7195 
N 164 164 16 ani 
Deviaţia standard 6,46686 5,40909 
Media 28,3175 15,1984 
N 126 126 17 ani 
Deviaţia standard 6,56859 5,16917 
Media 29,5536 14,7500 
N 56 56 18 ani 
Deviaţia standard 6,48332 5,65444 

Prima ipoteză, în care am presupus că există diferenţe semnificative statistic 
în dezvoltarea strategiilor de reglare emoţională la copii şi adolescenţi, odată cu 
dezvoltarea generală, se confirmă parţial, pentru strategia de suprimare a expresivităţii 
emoţiilor deoarece se observă o scădere a mediei la adolescenţi, faţă de copii, ceea 
ce înseamnă că adolescenţii îşi controlează mai bine emoţiile decât copiii, deşi nu 
şi le evaluează mai bine (tabelul nr. 3).  

Tabelul nr. 3 
Mediie scorurilor strategiilor de reglare emoţională raportat la vârstă 

Perioada   Reevaluarea 
cognitivă 

Suprimarea 
expresivităţii 

Media 28, 8793 15,9261 
N 267 267 Copilărie  
Deviaţia standard 6,79233 5,27679 
Media 28,6901 15,3351 
N 603 603 Adolescenţă  
Deviaţia standard 6,78574 5,54034 

Pentru a vedea dacă există diferenţe de gen în privinţa strategiilor de reglare 
emoţională în perioadele copilăriei şi adolescenţei – a doua ipoteză pe care ne-am 
formulat-o iniţial – într-o analiză comparativă a mediilor obţinute de cele două 
grupuri împărţite după gen, s-a constatat că media băieţilor (M = 16,10, SD = 5,40) 
la strategia de suprimare a expresivităţii este mai mare decât a fetelor (M = 15,08,  
SD = 5,48). În privinţa reevaluării cognitive, media este foarte puţin mai mare la 
fete decât la băieţi (Media fete = 28,62; Media băieţi = 28,39).  
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Având în vedere conştientizarea emoţională, se pare că băieţii au un nivel de 
diferenţiere emoţională (M = 2,60, SD = 0,26) şi de conştientizare corporală (M = 2,43, 
SD = 0,29) mai mare decât al fetelor (M = 2,56, SD = 0,27; M = 2,39, SD = 0,31), 
în schimb, fetele înţeleg mai bine emoţiilor altora (Media fete = 2,73, SD = 0,31; 
Media băieţi = 2,51, SD = 0,40) şi îşi analizează mai bine propriile emoţii (Media 
fete = 2,36, SD = 0,43; Media băieţi = 2,25, SD = ,47). 

3.2. CORELAŢII 

Din tabelul nr. 4 observăm că reevaluarea cognitivă a corelat semnificativ 
statistic pozitiv (r = 0,257, p < .05) cu subscala de analiză a emoţiilor, aşa cum e 
firesc şi negativ cu subscala de arătare a emoţiilor (r = -0,096, p < ,05), adică cei 
care îşi ascund emoţiilor, este foarte probabil să le ascundă în urma unei reevaluări 
cognitive. Aşadar, ipoteza, conform căreia nivelul de dezvoltare al strategiilor 
emoţionale la copii şi adolescenţi este mediat de gradul de conştientizare emoţională, 
se confirmă parţial.  

Tabelul nr. 4 
Corelaţii între strategiile de reglare emoţională şi conştientizare emoţională 

 erq_rc erq_se aeq_de aeq_ev aeq_ae aeq_cc aeq_îa aeq_ae 
Pearson 
Correlation 1 ,173** -,010 ,057 -,096** -,063 ,082* ,257** ERQ_ 

reevaluarea 
cognitivă Sig. (2-tailed)  ,000 ,770 ,084 ,004 ,060 ,014 ,000 

Pearson 
Correlation ,173** 1 ,007 -,093** ,067* ,056 -,181** -,144** ERQ_ 

suprimarea 
expresivităţii Sig. (2-tailed) ,000  ,834 ,005 ,044 ,091 ,000 ,000 

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

4. CONCLUZII 

În ceea ce priveşte scăderea nivelului strategiilor emoţionale odată cu înaintarea 
în vârstă, reclamă în viziunea noastră găsirea unei modalităţi de intervenţie pentru a 
avea strategii de reglare eficiente. Sugerăm dezvoltarea unui design experimental 
de dezvoltare a strategiilor de reglare emoţională. Cunoscând faptul că reglarea 
emoţională este influenţată pozitiv de modul cum sunt conştientizate emoţiile de 
către copii şi adolescenţi, atunci dezvoltarea strategiilor ar fi bine să se facă în 
funcţie de acest fapt. De asemenea, rezultatele cercetării noastre trebuie puse în relaţie 
cu cercetările despre reglarea emoţională la copiii mai mici, chiar şi de vârstă 
şcolară, dar mai ales preşcolari. 

Putem spune că nivelul strategiilor emoţionale nu creşte odată cu vârsta 
cronologică. Deşi în multe dintre cercetările publicate în revistele de specialitate 
care măsoară aceleaşi variabile, rezultatele prezintă creşterea scorurilor reevaluării 
cognitive odată cu dezvoltarea generală a copiilor şi adolescenţilor, cercetarea 
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noastră a găsit ca nefiind semnificativă statistic această relaţie, ba din contră, cel 
mai mare scor înregistrat de către grupurile noastre îl au copiii mai mici, ceea ce ne 
pune în faţa unei întrebări fireşti: dacă nu cumva nivelul reevaluării cognitive este 
mai mare la copiii preşcolari sau la cei din şcoala primară. Ideea este întărită de 
rezultatele cercetărilor lui Denham (1998).  

 În altă ordine de idei, rezultatul mediilor la cealaltă strategie de reglare 
emoţională evaluată, şi anume suprimarea expresivităţii emoţiilor, ne arată că nu 
există diferenţe semnificative statistic notabile în privinţa diferenţelor de gen, ceea 
ce înseamnă că băieţii, deşi îşi evaluează mai puţin ca fetele stările emoţionale şi le 
inhibă mai bine, au un control mai mare al emoţiilor, în vreme ce fetele îşi 
analizează mai bine propriile emoţii. 

Rezultatul corelaţiilor realizate în cadrul acestei cercetări demonstrează că 
între strategiile de reglare emoţională şi nivelul de conştientizare al emoţiilor este o 
legătură foarte strânsă, ele influenţându-se pozitiv una pe cealaltă. Adolescenţii îşi 
suprimă expresivitatea emoţională mai bine decât copiii mici, deşi nu putem spune 
că şi le evaluează mai bine. 

Limitele pe care le recunoaştem noi, în privinţa acestei cercetări, sunt lipsa 
unei a treia variabile care să confere o imagine de ansamblu asupra dezvoltării 
personalităţii subiecţilor din categoriile de vârstă pe care am aplicat instrumentele 
de măsurare şi aplicarea unei metodologii de cercetare calitativă care să evalueze 
direct strategiile măsurate, limite pe care le transformăm în sugestii pentru studiile 
ulterioare. 

Primit în redacţie la:14.06.2018 
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REZUMAT 

Cele mai cunoscute strategii de reglare emoţională, reevaluarea cognitivă şi suprimarea 
expresivităţii emoţionale sunt importante pentru stabilirea conexiunilor sociale, pentru adaptarea 
socială şi pentru conştientizarea emoţiilor. Acestea se dezvoltă diferit de la o etapa la alta de vârstă şi, 
de asemenea, există diferenţe de gen în ceea ce le priveşte. În studiul nostru, am vrut să vedem dacă 
există diferenţe în dezvoltarea strategiilor de reglare emoţională la copii şi adolescenţi, ce diferenţe de 
gen există în privinţa lor în aceste perioade şi dacă nivelul de dezvoltarea al strategiilor emoţionale la 
copii şi adolescenţi este mediat de gradul de conştientizare emoţională. În urma cercetării efectuate pe 
un număr de 840 de subiecţi cu vârste cuprinse între 11 şi 18 ani, dintre care 60% fete, s-a constatat 
că, în privinţa reevaluării cognitive, cel mai mare scor înregistrat de către grupurile noastre îl au copiii 
mai mici, comparativ cu adolescenţii, care îşi suprimă expresivitatea emoţională mai bine decât copiii, 
deşi nu şi le evaluează mai bine. În privinţa diferenţelor de gen, băieţii, deşi îşi evaluează mai puţin ca 
fetele stările emoţionale şi le inhibă mai bine, au un control mai mare al emoţiilor, chiar dacă fetele îşi 
analizează mai bine propriile emoţii. Având în vedere coştientizarea emoţională, se pare că băieţii au 
un nivel de diferenţiere emoţională şi de conştientizare corporală mai mare decât al fetelor. 
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Abstract 

In fairy tales, men and women are often described stereotypically, some analyses, especially 
feminist, revealing an unfavourable image of heroines and a favourable for heroes. This article aims 
to explore gender stereotypes and counter-stereotypes in Romanian fairy tales in comparison with 
fairy tales of universal literature, using a qualitative study. The paper’s main contributions regard the 
women and men protagonists’ images, opposed to the gender stereotype and convergent with contemporary 
values concerning gender equality. The portraits of strong heroines, with characteristics attributed in 
the patriarchal discourse only to men, and improved forms of masculinity for heroes are presented. 
This paper describes too the associations between the traits of fairy tales stereotyped characters and 
traits reported by the participants in the empirical psychological research. The supposed attitudes of 
the narrator towards the protagonists and some ambiguities of its ideology compared with modern 
gender beliefs and values are analysed. The final section discusses the potential of the atypical images 
of ancestral heroines and heroes to promote gender equality. 
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INTRODUCTION 

In the contemporary world, the progress in gender equality remains problematic 
and affects especially the women and the children achieving identity (Eurostat, 
2015; World Economic Forum, 2017). Unbalanced power relations in real life and 
cultural products, such as fairy tales, films, and language, privilege the group of men, 
justifying and promoting gender inequality (Lieberman, 1972). Consequently, the 
constant pairing of ancestral heroines with passivity, obedience and other undesirable 
traits, and the association of men with violence and dominance, might risk becoming 
an interpretational cliché, which could reduce the possible educational impact of 
fairy tales. Apart from the frequent gender stereotypes highlighted in numerous 
studies, some fairy tales depict protagonists, who move away from the typical 
portraits (Johnson-Olin, 2016). 
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1. REVIEW OF THE LITERATURE 

1.1. LITERATURE ABOUT GENDER IN THE FAIRY TALES 

Gender is defined as the distinction between women and men, based on 
biological features, but socially constructed and reinforced through psychological, 
institutional, and cultural means (APA, 2015; Ridgeway, 2009). The gender bias is 
transmitted by parents’ and teachers’ attitudes, differences in toys and clothing, 
division of labour in family life or labour market, by recommended social roles, 
personality attributes and cultural products (Eagly & Wood, 2005; Kasner, 2004; 
Lieberman, 1972).  

Similarly with the myths (Doty, 2004), the fairy tales reflect the human 
tendency to organize the representations of the past and present. They are orientated on 
the future through specific emphasis and moral highlights, that tend to pass to the 
next generations. Used in the mass-media and curriculum, fairy tales influence the 
learning of gender schemas by children, they become reference metaphors for adults, 
consolidating the moral values and social mores (Bem, 1981; Smith, 2015).  

In many fairy tales, both genders are described stereotypically, but the image 
of women is often unfavourable, while the portrayal of men is favourable (Cekiso, 
2013; Lieberman, 1972). Numerous studies show that men are presented as active, 
proactive, domineering, fighting for justice, daring, and adventurous (Kasner, 2004), 
tenacious, strong, self-sufficient (Louie, 2012), closely associated with physical 
activity, reason, and sovereign order (Zipes, 1983). As a result of these qualities, 
men acquire power, fame and wealth, having control of their own destinies. When 
they reach adulthood, men demand submission from their daughters, punish their 
curiosity and limit their independence. In some fairy tales, women are associated 
with passivity, dependence, victimisation, naivety and self-sacrifice, irrationality, 
excessive modesty, whimsy (Kasner, 2004; Louie, 2012; Zipes, 1983) and with the 
domestic space. Helpless, women derive their social status from the husband and 
their accidental disobedience is punished by exclusion, or by attributing them a 
negative character (Galaţchi, 2011; Lieberman, 1972). Many heroines, although they 
name the fairy tale and are the central character, do not have heroic performances 
(Nanda, 2015). It is very rare when fairy tales portray women as active (Lieberman, 
1972; El Shaban, 2017) and in some cases, the homes and lives of exceptional 
heroines are placed in other worlds (Galaţchi, 2011). The conclusion “the male 
acts, the female waits” (Zipes, 1983, p.25) appears to be valid.  

The feminists criticized the exaggerated attention given to women’s physical 
beauty and the association of beauty with goodness (Baker-Sperry & Grauerholz, 
2003; Kasner, 2004; El Shaban, 2017). The ideal of beauty becomes a means of 
social control, as the Cinderella test, and restricts the lives of women (Fox, 1993). 

It was supposed that the passivity of heroines reflects the essential nature of 
the women’s personality (Von Franz, 1972) or reflects only a hypostasis: the woman as 
a mirror of men’s desires (Ulivieri, 1999). Other studies showed that strong women 
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in fairy tales have been there for a long time (Johnson-Olin, 2016): these heroines 
are assertive women, they are aware of their personal values, or they have been 
identified with the strong male model (Ulivieri, 1999). 

1.2. GENDER DIFFERENCES IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH 

The major reviews of empirical studies on gender-related differences have 
similar conclusions: (1) the general pattern of gender differences is pancultural with 
slight variations across cultures; (2) the differences are small to medium in size and 
are significant for large groups, not for individuals; (3) gender differences are 
consistent with gender stereotypes; (4) in terms of the Big Five, women have 
significantly higher scores than men only in Neuroticism, Agreeableness and their 
facets, while men have higher scores in Assertiveness, its facets, and Excitement 
Seeking (Costa Jr., Terracciano & McCrae, 2001; Feingold, 1994; McCrae, 
Terracciano et al., 2005; Schmitt et al., 2008; Weisberg, De Young, & Hirsh, 2011) 
and (6) women who have demonstrated their competence in men tasks are punished 
(Heilman, Wallen, Fuchs et al., 2004).  

Related to the fairy tales’ issues, there is a famous research on psycho-moral 
development done by Kohlberg (1958), which states that women have a moral 
deficiency. Their modal development stage (no. 3) is characterized by the desire to 
maintain relationships and to meet others’ expectations. For men, the modal 
development stage (no. 4) is characterized by law-and-order mentality. Gilligan 
and Attanucci (1988) comment this gender bias and reconfirm the existence of two 
moral voices: women are oriented most likely on care and men on justice. Other 
studies found small gender-related differences regarding the moral orientation 
(Jaffee & Hyde, 2000).  

Surprisingly, larger psychological studies (Costa et al., 2001; McCrae et al., 
2005) support the common idea that gender differences are attenuated among 
collectivistic cultures (Asian and African) and most marked among individualistic, 
prosperous, healthy and egalitarian cultures (European and American), where women 
have greater educational opportunities. Other explanations of these unexpected 
results are offered by the artifact model (Feingold, 1994), by attribution theory 
(Weiner, 2001) or by the evolutionary theory (Schmitt et al., 2017), by the lesser 
relevance of personality traits to members of collectivist cultures (Cross & Markus, 
1999). There is proof that supports the hypothesis of gender similarities (Carothers & 
Reis, 2013), but there is much controversy over what is inborn and what is learned. 

In Romanian psychological literature, gender stereotypes are analysed and 
confirmed by qualitative analyzes of some schoolbooks (Grama, Vişinescu, & 
Cocoradă, 2013; Grunberg, 1996) and language (Grad, 2006). The stereotypes 
about older people are too analyzed (Stănculescu, 2013). 

In the above-described context, our paper aims to depict the images of strong 
heroines, to compare women’s and man’s various portraits from the fairy-tales with 
the empirical psychological research results. Another goal is the analysis of the 
messages from the perspective of differences between gender attitudes specific to 
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the contemporary world and the ancestral narrator’s attitudes. The selection of 
relevant issues for educational interventions meant to diminish the oppressive 
relationships with women and the social pressure on men in order not to appear 
feminine is another aim.  

2. METHOD 

The questions of this qualitative research are the following:  
1. How is the man protagonist portrayed? 
2. How is the woman protagonist portrayed? 
3. What is the correspondence of these portraits with the results of psycho-

logical research and gender stereotypes?  
4. What lessons are transmitted by the ancestral narrator and what is their 

connection to the contemporary values and beliefs about gender? 
The sample is not randomised and it includes four Romanian fairy tales: 

Prâslea the Brave and the Golden Apples (Prâslea cel voinic şi merele de aur), The 
Girl Who Pretended to Be a Boy (Ileana Simziana), and The Girl without Luck 
(Fata cu pieze rele). All three have been collected by Petre Ispirescu (first printed 
in 1872). We added Limir the Emperor (Limir Împărat) collected by Ioan Slavici (first 
printed in the last decades of the nineteenth century). The fairy tales are selected 
depending to study goal. The corpus illustrates a maximum variety of portraits, 
arranged gradually from the stereotypical presentation of the protagonist (Prâslea 
the Brave) to counter-stereotyped heroes and heroines. The first story is a reference 
point in comparisons. It has included in the Romanian school curriculum for several 
decades, and it supports the feminist critique. For atypical fairy tales, analysis 
begins with a heroine who learns masculine behaviors (Girl Who Pretended to Be  
a Boy). The presentation continues with a story of self-saving princess (The Girl 
without Luck), portrayed in opposition to major feminist critics: (i) women wait to 
be saved and (ii) there are jealousies and conflicts between women’s generations. 
The last in the corpus is the story of a heroine who goes to save an important man 
(Limir the Emperor). At the same time, their romantic partners have portraits not 
conform to the traditional role. 

Because comparisons are the main operation of our study, the corpus has a 
maximum variation that enabled us to capture the core experiences of protagonists. 
In line with Patton (2014), we selected a small sample that presents a great 
diversity, the data collection and analysis aiming to obtain a detailed description of 
each case. In order to list and categorize the information and for the purpose of 
discovering the significance, all fairy tales were summarized (Mucchielli, 1977). 
For the documentation of the cases’ exemplarity, we have identified the patterns 
that cut across the cases and derived their significance (Corbin & Strauss, 2015). 
Additionally, we seek to identify similar approaches of both the masculine and 
feminine types in the fairy tales of the universal literature, such as Snow White,  
The Goose-Girl at the Well (by Brothers Grimm), Cinderella (by Perrault), The Wild 
Swans, The Ugly Duckling or The Snow Queen (by Andersen) etc.  
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The present study uses both content and thematic analysis and examines the 
encoded messages about gender attributes and roles. The texts were coded separately 
by two psychologists, man and woman, familiar with the study objectives, with a 
kappa coefficient of .87. Similarly, the coders associated the psychological personality 
traits with the protagonists of the fairy tales, with a kappa coefficient of .81. We 
only retained the common associations that remained after the coders’ agreements. 
Our content analysis regards only the manifest level, not the latent one. In this 
paper, we used the word women for girls and adult women and men for boys and 
adult men, except for the titles of the stories, because categorizing as girl or 
woman, respectively, boy or man is often difficult. 

In the results section, the data will be discussed in the following order: 1. the 
rate of the fairy tales that respect versus the ones that oppose gender stereotypes in 
the two collections; 2. the abstracts of the selected stories; 3. the association 
between the behaviours of the protagonists and gender features, identified in psycho-
logical research (Table no. 1) and the comparisons between the patterns of behaviours 
for the heroines and heroes (Figures 1 to 4). Later on, we analysed the lessons 
extracted from the attitudes of the narrator towards the characters and the potential 
of the atypical images of ancestral heroines and heroes to promote gender equality. 

3. RESULTS 

3.1. THE RATE OF THE FAIRY TALES THAT RESPECT  
THE GENDER STEREOTYPE 

The collection published by Petre Ispirescu contains 49 authentic fairy tales. 
In the collection of Ioan Slavici only 15 narratives are fairy tales. From the tales of 
the two collections, 73.5 percent promote the gender stereotype, and 26.5 percent 
depict portraits that are not in accordance with the gender stereotype. According to 
our analysis, some fairy tales of the two collections present 16 counter-stereotyped 
heroines that are strong women, and anothers 22 strong women, but episodic who 
live in Another Realm. We identified six heroines weaker outlined as empowered 
women: these resist father’s decisions or rise single their illegitimate children, or is 
disobedient. Stereotypical portrayal is more common, three-quarters of fairy tales 
show at least one heroine with traits characteristic of patriarchal discourse.  

3.2. ABSTRACTS OF THE SELECTED FAIRY TALES 

Prâslea the Brave and the Golden Apples, story included in the “heroic feat” 
category by Şăineanu (1885, p. 481), describes the travels of the youngest son of a 
king, who left home to punish the thieves of the golden apples that were stolen 
from the family garden. After his arrival on the other realm, he bravely battles the 
three Zmei (mythological creatures that resemble giants, have superhuman strength 
and represent the forces of evil) and defeats them. He saves three sisters, daughters 
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of a king, seized by Zmei, and sends them to his father’s castle, where the older 
ones marry Prâslea’s elder brothers. Out of jealousy for his success, the elder 
brothers want to kill Prâslea and as such, they abandon him on the other realm. 
Helped by a Zgriptsor (a mythical, powerful, bird-like creature), whose nestlings he 
saved from death, Prâslea returns to the kingdom of this father. At the castle, the 
youngest of the three saved sisters is urged to marry, but she postpones the event 
by submitting her suitors to difficult trials. After successfully passing all the trials, 
Prâslea is recognized by his parents, marries the woman he saved and becomes 
emperor. The elder brothers are punished with death by the God. 

The Girl Who Pretends to Be a Boy is the story of a warrior woman 
(Şăineanu 1885, p. 510). The youngest daughter of an emperor disguises herself as 
a man and goes to serve a neighbouring emperor in order to honour her father and 
her country. She is helped by an enchanted horse that advises her and teaches her 
how to display masculine behaviours, and how to hide the feminine ones. In the 
new kingdom, she is known as ‘Făt-Frumos’ (the hero who through virtues such as 
courage, justice, moral purity, physical and spiritual strength always defeats evil). 
She manages to rescue and bring to the Emperor, as requested, a very beautiful 
woman, Ileana-Simziana, who was held hostage by a Zmeu and his mother on the 
other realm.  

In order to accept him as a husband, Ileana-Simziana asks the emperor to 
perform a series of difficult tasks, which are not fulfilled by the emperor, but by the 
Făt-Frumos. During the last task, the woman who pretended to be a man (alias Făt-
Frumos) is cursed for her boldness, and, as a result, she changes her sex from 
female to male. Ileana Simziana, who is in love with Făt-Frumos, wants to 
eliminate the emperor, so she invites the latter in a hot bath where he is boiled to 
death. After the emperor’s death and at Ileana Simziana’s proposition, Făt-Frumos 
and Ileana Simziana get married. He becomes the new emperor and states that in 
their family the power will belong to men. 

The Girl without Luck is a story included in the “Cycle of Fatality” by 
Şăineanu (1885, p. 787). After the birth of heroine, the youngest child of an 
emperor, the misfortunes stroke the parental home and the kingdom. An astrologist 
is the one who discovered and told the emperor that his daughter is the source of all 
misfortunes. With a heavy heart and after many discussions, the parents decide to 
abandon their daughter in a forest. From the forest, the emperor’s daughter travelled to 
remote lands and sought lodging in the house of an old woman and the house of 
some shepherds, but she was banished by all because she brought misfortunes. Her 
last stop is at the palace of a rich woman (named Arab Woman), who knows the 
history of the emperor’s daughter and also the solution to change her destiny. 
Helped by this woman, the heroine manages to bring back luck in her life, by 
stealing the ball-of-thread that contained it. During this time, an emperor searched 
for two patches of a rare kind of silk to make a special wedding dress for his 
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fiancée. Some patches of rare silk were inside the ball-of-thread stolen by the 
young heroine from her luck. These could not be bought except by adding the 
weight of the emperor to a large amount of gold. The fairy tale has a happy ending: 
the emperor leaves the pretentious fiancée and marries the heroine. 

Lia, a poor, beautiful and hard-working woman who leaves home to find her 
place in the world, is the protagonist of the fairy tale named Limir the Emperor. In 
her travels, she alleviates the suffering of dogs, sheep, earth worms, moles, and 
snakes. She arrives at the hut of the Iele (beautiful, young, deviant fairies who 
appear at night and bewitch men through songs and dances), cleans and arranges 
the place and then hides. Ielele arrive home and call upon Limir to come and spend 
the night with them. Limir is a narcissistic emperor who has lost his emotional 
energy and lives in isolation, but spends the night feasting and dancing with Ielele. 
After Ielele leave, Lia calls upon Limir and in a brief meeting, the two fall in love 
and she decides to save him.  

In order to obtain the remedy that will heal Limir, Lia arrives at the kingdoms 
of Mother and Grandmother of Iele, which is far away. In her travels, even though 
she is confronted with difficulties and hardships, Lia continues to help the creatures 
that come her way. An enchanted snake, saved by Lia, rewards her by licking and 
healing her wounds, and helps her resist future wounds. This shield is similar to 
that of Limir and is, probably, a symbol of masculinity. The young woman confronts 
the Grandmother of Iele and finds the remedy that will restore Limir’s emotional 
life. Afterwards she goes to his kingdom dressed in royal garments, and followed 
by many servants. At the beginning of the meeting, Lia and Limir prefer to be cold, 
indifferent to one another, but they gradually warm up to each other. Unhappy that 
Limir does not recognize her in her new social position, Lia returns to her mother’s 
home. Limir follows her and the fairy tale ends with a wedding. 

The gender is not even in the fairy tales we analysed. The first presents 
stereo-typical images of women and men, but the last three are counter-stereo-
typical in crescendo. 

3.3. THE PATTERNS FOR MEN AND WOMEN PROTAGONISTS AND THEIR 
CORRESPONDENCE WITH THE GENDER STEREOTYPE 

The following themes (T) emerged from the texts: T1 – the physical 
attributes of the protagonists; T2 – the social status of their family; T3 – leaving 
home (initiative, goal, resources, emotions); T4 – travel, including space, strategies 
for overcoming obstacles (alliances, conflict resolution paths); T5a – protagonist as 
victim or aggressor (T5b); T6a – rewards and penalties (T6b); relationships with 
strong women: supportive (T7a), and conflicting (T7b); T8 – features attributed by 
the narrator. The patterns that cut across the cases are graphically presented 
(figures1-4). The associations between the hero’s and heroine’s traits and gender 
attributes presented in the psychological research are displayed in Table no. 1.  
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Table no. 1 
Associations of behaviours of fairy tales protagonists and gender attributes  

founded in the psychological research 

Fairy tales 

Empirical psychological research Prâslea the 
Brave and the 
Golden Apples 

Girl Who 
Pretended  
to Be a Boy 

Girl without 
Luck 

Limir the 
Emperor 

Gendered traits and their symbols W M W/M W W M W M 
ο - Desire to maintain relationships and to 
meet others’ expectations1  ο  ο  ο ο ο  

ο - Centred on social realities and care2   ο  ο ο ο  
∆ - Law-and-order mentality1  ∆ ∆    ∆ ∆ 
∆ - Centred on hierarchy and justice2  ∆ ∆     ∆ 
ο - Altruism 3   ο  ο  ο  
ο - Vulnerability3 ο   ο ο   ο 
ο - Anxiety3         
ο - Sociablity3 ο  ο ο ο  ο  
ο - Submissive, compliant3 ο  ο  ο    
ο - Positive emotions, cheerful3 ο ο ο ο  ο ο  
ο - Sensitiveness, Preference for feelings3 ο   ο ο ο ο  
ο - Openness to aesthetics3 ο  ο ο  ο ο  
ο - Straightforwardness3 ο  ο  ο ο ο  
ο - Modesty3   ο  ο  ο  
ο - Cautious3 ο     ο   
ο - Self-sacrifice3     ο  ο  
ο - Inhibition of aggression3     ο  ο  
∆ - Assertiveness 3  ∆  ∆   ∆  
∆ - Excitement Seeking3  ∆ ∆    ∆ ∆ 
∆ - More agentic/ proactive3  ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  
∆ - Openness to ideas, intellectual interests3  ∆ ∆ ∆  ∆ ∆  
∆ - Independence3  ∆ ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ 
∆ - Courage3  ∆ ∆  ∆  ∆  
∆ - Self expansion3  ∆ ∆    ∆  
∆ - Dominante3  ∆ ∆ ∆    ∆ 
∆ - Aggressiveness3  ∆ ∆ ∆     
∆ - Collectively oriented3  ∆ ∆    ∆  
ο - Punishments for women competent in men 
tasks 4   ο    ο  

Note: W – Woman heroine, ο – Feminine trait in psychological research; M – Man hero; ∆ – Masculine trait in 
psychological research; 1– According to Kohlberg (1958); 2 – According to Gilligan & Attanucci (1988);  
3 – According to Big Five model (Costa et al. 2001; Eagly 2009; Weisberg et al., 2011); 4 – According to 
Heilman, Wallen, Fuchs, and Tamkins (2004). 

In Prâslea the Brave and the Golden Apples, the developmental journey of 
the emperor’s son (T2) takes place in a space far removed from the parental home 
(T4) marked by heroic acts, with amazing social effects (T3), salvation of girls, 
reinstatement of justice, punishment of the guilty. The purpose of the travel (T3) is 
in accord with the particularities of men’s moral development (Kohlberg, 1958). 
Confrontations and struggles are ways of social affirmation for Prâslea, who overcame 
the obstacles through physical violence (T5b) and alliances (T4), experiencing 
positive results. He does not punish the brothers who tried to kill him, but instead 
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invokes divine justice, therefore protecting blood ties and family cohesion (Eibl-
Eibesfeldt, 2009). The hero’s relationships with devious women (T7) are complex: 
major conflicts or alliances. The narrator’s attitude is favourable to the character 
(T8): physical violence is presented as reactive, morally accepted and socially 
justified, and he is rewarded with high social status and personal happiness (T6a). 
The spectacular adventures of the hero are presented in nine pages out of the 11 
pages of the entire fairy tale. 

The woman protagonist is daughter of an emperor (T2) beautiful (T1) kid-
napped by Zmeu (T5a) and driven, with her sisters, to another realm (T4) where 
they wait for salvation (T3). She becomes more active when designing tests to 
postpone an unlucky marriage (T4). Probably, in line with the theory of sexual 
selection (Archer, 1996; Trivers, 1972), the woman discriminates against partners 
to make sure that their descendants will be exceptional.  

The heroine is rewarded through wealth and high social status (T6a) and the 
features attributed by the narrator (T8) are a perfect match to the portraits presented 
in the fairy tales of universal literature. Both portraits are stereotypical, with traits 
and behaviours justly criticized in feminist literature (Figure no. 1). The hero and 
the heroine have specific features attributed to men and women in empirical 
psychological research, gender differences being consistent with gender stereotypes 
(Table no. 1).  

 

Woman who pretended to be a man crosses the situations associated with 
both genders in fairy tales (Figure no. 2). Beautiful (T1), proactive (T3), and res-
ponsible for her family and country (T2), she leaves to another land (T4). There, 
she demonstrates her ability to display masculine behaviours and perform in difficult 
situations by using strategies, resources, and alliances in accordance with the role 
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norm for a man (T5b). Her relationships with devious women are conflicting (T7b). 
Her feminine traits coexist with masculine traits (Table no. 1). 

In 15 pages out of the total of 17 of the tale, the narrator asserts that women 
can learn masculine behaviours, being capable of affirmation in the public space 
(T4), but she is punished (T6b). The warrior woman becomes a man, similar 
transformations being present in other fairy tales in Eastern Europe (Şăineanu, 1885). 
The beginning and the end of the story are artificially articulated by an extreme 
solution at reconciles the behaviours of the masculine-specific role, the sex of the 
heroine and the internalized stereotype. The portrayal of Ileana is partially 
stereotyped: she is a beautiful princess (T1 and T2), stolen by a Zmeu (T3), who 
becomes a victim (T5a) and sometimes violent to overcome obstacles (T5b). She 
has conflicting relationships with powerful women (T7b).  

The ideology of this fairy tale is ambiguous. From the feminist perspective, 
the approach is initial optimistic, but in the end, the narrator leading us to believe 
that assertiveness, personal affirmation and high performances are unnatural for  
a woman. The final attitude of the narrator seems to confirm the observation  
of Miroiu (1995, p. 24): “The conditioning of the women’s ascension by their 
masculinisation is an important victory for the patriarchate.” The narrative strategy 
could be included in the category of silent subversiveness (Best, 2001): probably, the 
successful woman initially troubled the author, but he remembered that the marriage 
institution and the procreation of legitimate children ensure social stability. So, he 
ultimately suppressed the voice that did not respect the dominant discourse.  

The life conditions, behaviours and performances of the warrior princess are 
identical to typical men protagonists (Figure no. 2), and the personality traits combine 
masculine and feminine facets (Table no. 1). Ileana Simziana, her romantic partner, 
has some typically masculine features as presented in the empirical psychological 
research: she is (relatively) active, non-submissive, intelligent, aggressive, and 
open to aesthetics and ideas (Table no. 1). She is the one who proposes the 
marriage to her beloved. Androgynism, as a solution to overcoming gender 
imbalances, could be illustrated by the two protagonists of this story. Moral 
recognition for the third gender category or the female same-sex couples is not a 
solution for the patriarchal order.  

The journey of the heroine from Girl without Luck is not aimed at restoring 
justice or punishing the guilty, but it is undertaken out of loneliness (T3). Like 
Snow White (Grimm Brothers) or Eliza (Andersen), she is driven away from home 
(T5a), loses the comfort of the parental home, seeks people to accept her and 
ultimately finds more than she was expecting. 

Her travel (T4) is dramatic: she is left in the woods alone, and on her way she 
is hosted by a poor woman, some shepherds, and then a wealthy, woman possessing 
exceptional knowledge (T7a). The spectacular events are missing, but their absence 
seems to support the importance of personal evolution, of the integration of 
personality (Bettelheim, 2017). She is a beautiful princess (T1 and T2), empathetic, 
diligent (she cleans, prepares the food), willing to establish and maintain social 
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relationships by politeness, and plays an active role in her story; the theft of the silk 
balls of thread being the heroine’s chance to build another destiny where luck is 
active (T6a). As in Cinderella, the narrative solution seems to claim that personal 
qualities are useful, but, in order to be happy, a set of favourable circumstances 
(luck) is also needed. The narrator overturns the initial pessimistic perspective of a 
suffering heroine and replaces it with a tonic perspective that values women’s 
qualities (T8). Girl without Luck is a very self-saving princess. 

In relation to psychological research, the portrait has many feminine traits: 
she is willing to maintain relationships and meet others’ expectations; she is centered on 
care, vulnerable, cautious, she prefers feelings, modesty, and is able to regulate her 
negative emotions, as in psychological research (Table no. 1). These are features 
invested intelligently to overcome obstacles. The behaviours that differentiate this 
woman from the classic portrayal of fairy-tale heroines are marked by courage, 
self-determination, involvement in her own development, thus, making her one of 
the very few heroines that are not waiting to be saved. The theme of personal 
development is also present in the Ugly Duckling (Andersen), where the heroine is 
rejected, marginalized, but self-confident. On the other hand, the transformation of 
the duck is natural, and does not depend on its own intervention (Bettelheim, 2017).  

 

The theme of a daughter banished from home appears in many fairy-tales, 
Snow-White, Swans, The Goose-Girl at the Well. The Goose-Girl is hard-working, 
but not active in changing her own fate, she is waiting to be found and saved. The 
situation of Romanian unlucky woman, is more dramatic: she was excluded three 
times from human groups, but she continues with perseverance to try to solve her 
own problems. Far from the parental home, both heroines seem to participate in a 
specific ritual of initiation into women groups, where the older ones become masters 
for the young ones, as Eliade said in his analysis of primitive cultures (1998). 
Therefore, in this fairy tale, some women help other women (Johnson-Olin, 2016). 
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In addition, the hero, who is a rich emperor (T2), is atypical (Figure 3): he 
leaves the palace to understand a cognitively challenging situation, not to seek 
justice (T3), his travel is not spectacular either (T4), he has supportive relations 
with the powerful woman (T7a). He is neither a victim, nor an aggressor (T5) but 
an open mind. The dominant personality traits of this loving man are caution, 
preference for feelings, openness to aesthetics and ideas, generosity, affective 
flexibility, modesty, perspicuity (Table no. 1). He possesses both masculine and 
feminine qualities, receives the author’s sympathy and is rewarded (T8). The emperor 
appears on the last of the six pages of the fairy tale. The protagonists do not act 
according to stereotypical approach, they are aschematic. 

Lia, the true heroine of fairy tale Limir the Emperor, is beautiful (T1), leave 
her parents’ home to find sense in her life (T3), and reaches another realm (T4) just 
like the male protagonists in fairy tales consistent with the stereotype. The portrait 
of Lia is far from the women’s stereotype (Table no. 1): she is proactive, independent 
and in self-expansion, communicates ably with old opposing women, and has 
confidence in herself. 

Unlike heroes, Lia does not use violence to overcome obstacles, but emotional 
intelligence. The woman’s personal and social ascension goes from the care of 
others to the denial of her own emotional life. Towards the end of the story, 
although she sacrificed herself to save Limir, she pauses when she thinks that she 
does not receive respect and reciprocity in love. Marriage to Limir can be 
assimilated to the principle of non-violence, the highest stage of moral development,  
as Gilligan asserted after a long time.  

Heroine’s journey aims at its own personal affirmation and the rescue of a 
man (T4), but the conditioning of the social ascension by masculinizing can only 
be applied episodically. At the end of the fairy tale, she prefers to lose her marriage 
reward, in order to be accepted as a person. Unlike other heroines for which 
marriage represents the opportunity of enrichment (Liberman, 1972), Lia becomes 
a successful and wealthy woman before marriage (T6a) (Figure no. 4). She does 
not save the husband after marriage, just like the women in the Husband-animal 
cycle stories (Bettelheim, 2017) but before. Her actions gain the dimension of the 
search for justice that brings her closer to men protagonists. 

The attitude of the narrator is wholly favourable to this heroine with counter-
stereotypic traits (T8), but the explicit characterization “You are good, you are 
diligent, beautiful and sweet” is focused on the women’s stereotype. This mini-portrait, 
obviously reductionist, neglects the traits proven during the narrative, that are 
specific to men protagonists: leaving the parental home to find a meaning in life, 
engaging in restoring justice, saving another person. The theme of a man saved by 
a woman also appears in many other fairy tales: The Charmed Prince and the 
Forest House, King Frog (Brothers Grimm), and Swans (Andersen). Lia’s behaviour is 
similar to Belle (Beauty and the Beast) and Gerda from The Snow Queen (Andersen). 

The hero Limir (T2) is vulnerable, he remains a victim of the Iele (T5a) who 
seized him and kept him captive until the woman saved him. In the narrative, he is 
described directly in only two episodes, on almost two pages of the 11 pages of the 
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fairy tale, the narrator’s attitude towards Limir being complex (T8). The relationships 
between both protagonists and deviant women are conflicting, but nonviolent (T7b). 
The portraits of Lia and Limir creatively combine masculine and feminine 
behaviours (Figure 4) and features found in empirical psychological research 
(Table no. 1).  

In the case of the three heroines and their romantic partners, we can talk 
about gender nonconformity: a behaviour that does not fit what is expected in terms of 
gender. The change in the balance of power in favour of women is described in 
crescendo, the conclusion being opposed to the assumptions of von Franz (1972) 
on women’s natural passivity. Moreover, the empowered heroines are not a product 
of the last quarter of the twentieth century; they are also present in much older 
cultural products. Furthermore, the portraits of men differ from the gender stereo-
type of fairy tales and from the features associated with men in psychological 
research. These fairy tales do not acculturate women and men to traditional roles. 

Along with the heroines described above, there are other women figures 
presenting a deviance (Zipes, 1983), wise and benevolent women (the Arab Woman) 
and witch women (the Mother of Zmeu, Grandmother of Iele, Ielele), similar to 
other fairy tales of universal patrimony (Holy Friday, Mother of the Sun versus 
Witches). They have unusual knowledge and power, are active and independent, 
live in a space that is remote from real communities, populated by animals or 
objects with magical powers.  

The witches are jealous and have evil intentions towards the young, they are 
scheming, and physically and morally ugly (Nanda, 2014) and are executed by the 
hero, as in Girl Who Pretended to Be a Boy. Wise old women have the same great 
powers and knowledge, and they can sometimes help the heroes (Galaţchi, 2011) as 
the Arab woman: she guided the girl without luck on the path of personal 
development. In contrast with other authors (Bacchilega, 1997), we can conclude 
that not all of the older women are jealous and not all oppress the young women. 

The spatial isolation of these special heroines is relevant to their inner (psychic) 
space and their uniqueness: the knowledge of people and unusual lifestyles are not 
always evaluated positively, they are repulsive or non-human as Lieberman (1972) 
states. They inspire respect but also fear, stimulating the antipathy of the reader. If 
ordinary women live in limited spaces, they are devoid of social roles, thus, the 
deviant women are free, and all apart from a few exceptions, are punished for their 
inner freedom and disobedience. By eliminating the negative (witches) and the 
positive (wise women) deviance through insidious narrative strategies, the narrators 
uphold the trend of the dominant discourse: women cannot have power in men’s 
world (Galaţchi, 2011; Zipes, 1983).  

At the end of the 19th century, Şăineanu remarked an opposition (1885,  
p. 960): frequently, young and beautiful women are presented as morally superior, 
good and diligent, vulnerable, but the adult and elderly women are often perfidious, 
selfish, persecuting of young women. The first attitude is similar to contemporary 
benevolent sexism, the other – to hostile sexism. It is possible that this narrative strategy 
has the role of accentuating the generation gap between women (Lieberman, 1972). 
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3.4. LESSONS TRANSMITTED BY THE NARRATOR AND  
THEIR CONTEMPORARY RE-SIGNIFICANCE 

If we accept that, through portraits and stereotypical situations, the ancestral 
narrator promotes the social order that favours men, what is the explanation for the 
atypical portrayal of the heroines and heroes described above? Does it respond to a 
contrasting motivation or are these portraits only plausible in the context of human 
diversity? According to Costa et al. (2001) a possible explanation can connect the 
strong gender differences to individualistic cultures. In collectivist cultures, self-
descriptions are based on comparisons with others of the same gender, while in the 
modern, individualistic, prosperous and healthy cultures, men and women self-
descriptions are based on comparisons with others of both genders. The first type of 
comparison diminish the gender differences, the latter increases them (Costa et al., 
2001).  

Opposing to social role theory, other explanations added that the gender 
differences are partially generated from evolved psychological adaptations to local 
socio-ecological contexts (Schmitt et al., 2017). The Romanian geographic space, 
to which the analyzed fairy tales belong, was considered to be “privileged” and 
„atypical”. It was privileged from the perspective of preserving the archaic forms, 
affirmation supported by evidences from literary folklore and folk art (Norel, 2007, 
p. 91). Romania, as well as the eastern European countries, scores lower at indivi-
dualism (Spector et al., 2001), and it was considered atypical by the dominance of 
agricultural production where women have played important roles (Pasti, 2003). 
Therefore, we cannot draw a conclusion, because today, for the same space, the 
existence of gender inequalities is confirmed (Pasti, 2003). Additionally, it should 
be noted that all theories on gender differences cannot avoid the controversy over 
gender roles as purely cultural creations or a reflection of the natural differences 
between the sexes, grounding feminist criticism (Geary, 1999).  

The small number of counter-stereotyped heroines and heroes could be 
derived from the narrator’s gender: when women are the storytellers, the heroines can 
be courageous, active and resilient (Barsotti, 2015; Zipes, 2012) or from the editors’ 
gender: men-editors neglect the stories focused on strong women (Haase, 2008) 
and these situations disadvantaged them. 

Beyond the bias of the narrator or editors’ gender, the current readers of these 
fairy tales may find other meanings in the relationship between their subjective 
experience and the properties of the text by an active reception (Lintvelt, 1994), 
based on the critical dimension of thought. The analysis of the three non-
stereotypical fairy tales can be an opportunity for reflection, which might support 
the formation of more complex, flexible gender-schemas, unusual in the patriarchal 
organization.  

According to gender equality, we have identified some relevant issues for 
education related to the feminist critique of fairy tales: the ability of women to 
learn behaviours traditionally attributed to men, the heroine activism and 
disobedience, and her ability to self-saving, or to save others. Concerning the heroes, 
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the major selected criteria were the flexibility, the need to be saved, accepting help 
from heroines, using non-violent means etc. Consequently, the atypical fairy tales 
support the following ideas: 

• If women protagonists are able to learn masculine behaviours and show the 
same performance as men, using different paths to performance, then gender may 
be a construction; 

• Gender roles reflect the societies’ perceptions of masculine and feminine 
stereotypical roles, but they are not entirely natural (Baker-Sperry & Grauerholz 
2003). Although in numerous fairy tales, the women who differ from the passive 
and dependent role were punished, adults can help young people critically evaluate 
the narratives that make the dominating model seem inevitable, desirable, and moral 
(Eisler, 2000). So, in the Girl Who Pretended to Be a Boy, traditional gender roles 
are reinforced, but the ambiguity of narrator’s ideology can be transformed into a 
strong point of fairy tale, that does not support masculine supremacy; 

• Elderly and young women are not involved in pre-determined, natural 
conflicts, they can build fruitful alliances; 

• In opposition with Lieberman (1972), strong and good women in fairy 
tales, though very rarely, are sometimes “human” and non-repulsive; strong women 
are dangerous only in a patriarchal ideology. Their power should not be seen as an 
exception that removes them from the majority, but as a skill accessible to all;  

• If someone helps you, then you overcome obstacles more easily. Asking 
for help is not a weak point for women, but an effective coping strategy, using 
supportive schemata; 

• Although the birth of a daughter was considered to be a misfortune for 
families in the past, women can save themselves or through alliances; 

• Luck is not given, it is made, and women can control their own destinies; 
• Proactivity, courage, independence, self-expansion are not exclusively 

masculine traits;  
• Personal development, self-discovery, and energy accumulation by over-

coming dependence are more important than spectacular facts (Bettelheim, 2017);  
• The development of women is not fatally associated with the space of the 

parental home, as the norm role recommends, they can also be recognized in the 
public space; 

• Conflict situations can be resolved non-violently; exceptional and ordinary 
goals can be achieved by using emotional intelligence; 

• It is admirable to identify and respond to others’ needs, but to understand 
that you ought to fulfil your own needs, without hurting yourself and the others, is 
equally useful and moral; 

• In line with the hidden subversion, the presence of empowered women 
questions the absolute generalization of masculine power and authority; 

• Without being ‘feminized’, men may have qualities: empathy, modesty, 
and care for others, focus on interpersonal relationships etc. These qualities are not 
pejorative and can lead to success. Non-aggressive, non-hostile men can be models 
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for those who are reluctant to express their feelings for fear of being labelled as 
“feminine” (Frawley, 2005). This is not an anti-male movement, and according to 
Bem (1981), society should be aschematic, genderless, though not sexless.  

• Because children can be influenced more easily than adolescents and adults, 
they can be helped to understand that the qualities associated with the feminine and 
the masculine may vary over time, as well as across groups. Therefore, the 
restrictive social roles prescribed in the fairy tales for women are consequences of 
their social status at the time of their limitation to domestic space (Pasti, 2003). 
Because women’s passivity and dependence are replaced in these stories with 
agentic characteristics, the current reader can understand that gender is dynamically 
constructed and reconstructed.  

By analysing atypical fairy tales in a democratic and anti-bias classroom or 
family (Frawley, 2005), teachers and parents can distinguish the values and beliefs 
that the author supports and expects, and the values and beliefs that children can 
reject (Levorato, 2003). The disclosure of ideological ambiguities (e.g. powerful 
women are dangerous because of their malignity) or the narrator’s stratagems 
(punishments for women to diminish their power) can help the current reader identify 
new meanings (Smith, 2015). For educators, some questions remain: can the ugly, 
old women be alternative models as opposed to the stereotyped young and passive 
heroines (Lieberman, 1972) and do unspectacular acts facilitate children’s 
identification with heroes? 

Unlike fairy tales that need adaptation to be compatible with contemporary 
ideological views about gender, the texts of the three atypical fairy tales can be 
used in their original form. They present ancestral models of strong women and 
flexible men, revealing the diversity of attitudes in patriarchal societies, by 
diminishing the seemingly normal, moral and mandatory character of gender 
inequality. Thus, reinterpretations of the fairy tales would support the feminist per-
spective, according to which the purpose of the research is not only to understand 
the reality of gendered lives but also to change it (Ramazanoglu & Holland, 2002).  

The use of fairy tales with counter-stereotyped heroines is in line with the 
current social perception that associates contemporary agentic women characterized by 
masculine personality traits and the acquisition of more economic, political or 
occupational power, especially after 1950 (Bikmen, Torrence, & Krumholtz, 2018; 
Diekman, Goodfriend, & Goodwin, 2004). Although, agency is not perceived as a 
stable trait of women, it is possible that the models present in our fairy tales may 
favorably influence women’s self-perception.  

CONCLUSIONS 

As cultural products, the fairy tales support the dominant discourse of the 
time when they were created, and also contribute to the acculturation processes in 
the present. The fairy tales help young people discover the culture that generated 
them, enrich their self-knowledge and the knowledge of others, and can offer a 
foundation for identification and suggest a change of view (Bettelheim, 2017; 
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Kready, 1916; Peseschkian, 2003). By developing resistant or oppositional reading 
practices among children, or by proposing unconventional models, we can find a 
way to update the significance of the behaviors of protagonists and diminish the 
perpetuation of gender stereotypes.  

The research questions of this study regard the portrayal of the men and 
women protagonists, their correspondence with the results of psychological research 
and gender stereotypes. By assessing the attitude of the narrator, we sought to find 
whether the lessons transmitted are in accordance or in opposition with the patriarchal 
and the contemporary egalitarian discourse.  

The similarity between the association patterns outlined by empirical research 
and fairy-tales (as Prâslea the Brave and Golden Apples) is not proof of their 
natural association with gender, the plausible explanatory patterns being varied 
(biological, evolutionary, cognitive, and social). On the other hand, it was emphasized 
that the effects of literature on children are not certain: some experimental studies 
indicate the resistance of students to restrictive images, and manipulations promoted by 
fairy tales (Bakerr-Sperry & Grauerholz, 2003; Wardetzky, 1990; Westland, 1993). 

This study presents for the first time in autochtonous psychological literature 
the issue of gender stereotypes in fairy tales using a qualitative approach. The 
paper’s main contributions to gender knowledge regard (1) the various patterns of 
traits in the fairy tales and the associations between characters and traits attributed 
by the participants in the psychological research: (i) the portrayal of men and women in 
accordance with the gender stereotype, fact which promotes the perpetuation of 
inequalities and (ii) old portrayals present in folklore which contradict the criticised 
stereotype; (2) the existence of the self-determined and non-submissive heroines, 
empowered women ‘avant la lettre’, and improved forms of masculinity, the last 
rarely commented in literature; (3) the importance of the differences between the 
narrators’ attitudes and the contemporary beliefs and values, or the ambiguities of 
their ideologies; (4) more ways and favourable consequences of the use of atypical 
fairy tales.  

The results of our study should be taken into account with caution. The 
sampling method is not ideal, the sample being limited to a single culture and two 
fairy tales collections. Although the empowerment of women is growing, the 
selection of the four fairy tales is subjective. The significance of the behaviours of 
the protagonists and the psychological traits associated with them can be biased by 
the coders’ reflection capacity. The analysed fairy tales are little known and are 
translated in few other languages.  

The fairy tales built on the gender stereotypes were probably promoted 
because they have resonated with the motivations and stabilized habits of readers. 
Last but not the least, the atypical fairy tales could be promoted for the strong 
women and flexible men figures, both closer to the aspirations of today’s society.  
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REZUMAT 

În basme, bărbaţii şi femeile sunt deseori descrişi stereotipic, unele analize, în special feministe, 
dezvăluind o imagine nefavorabilă a eroinelor şi una favorabilă pentru eroi. Acest articol îşi propune 
să exploreze stereotipurile de gen şi contra stereotipiile în basmele româneşti în comparaţie cu basme 
ale literaturii universale, într-o abordare calitativă. Principalele contribuţii ale lucrării se referă la 
imaginile protagoniştilor femei şi bărbaţi, opuse stereotipului de gen şi convergente cu valorile 
contemporane privind egalitatea de gen. Sunt prezentate portrete ale unor eroine puternice, cu 
caracteristici atribuite în discursul patriarhal numai bărbaţilor şi forme îmbunătăţite de masculinitate 
pentru eroi. Articolul descrie, de asemenea, asocierea dintre trăsăturile protagoniştilor stereotipizaţi în 
basme şi trăsături raportate de participanţii la cercetarea psihologică empirică. Sunt analizate atitudinile 
presupuse ale naratorului faţă de personaje şi unele ambiguităţi ale ideologiei sale în comparaţie cu 
credinţele şi valorile actuale privind genul. Secţiunea finală discută despre potenţialul educaţional al 
imaginilor atipice ale eroinelor şi eroilor ancestrali pentru promovarea egalităţii de gen. 
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Abstract 

In the present article, we describe the concept of romantic relationships and its specificity 
taking into account two major theories: attachment and intimacy. These theories are the first ones which 
have highlighted the importance of emotions in forming, maintenance and dissolution of romantic 
relationships. We also discuss two taxonomies of emotions. The traditional view related to the 
emotions’ valence, positive versus negative, and a new typology of selfish-pro-social emotions. More 
recently, authors have proposed taxonomy for negative emotions in couples, because these emotions 
may have a negative but also a positive impact on romantic relationships. Moreover, negative 
emotions which are considered to have a positive impact, might still have the negative impact in some 
situations. Finally, we present a sum of studies which have been conducted to observe the impact of 
specific emotions (hurt, anger, disinterest and boredom) on romantic relationships, and the ways in 
which this new taxonomy can be further integrated into couple research.  

Cuvinte-cheie: emoţie, relaţii romantice, taxonomia emoţiilor, emoţii negative în cuplu. 

Keywords: emotion, romantic relationships, taxonomy of emotions, negative emotions in couple. 

1. INTRODUCTION 

A central role in the field of interpersonal relationships is represented by the 
romantic relationships concept. At the beginning, it has been studied marital 
heterosexuals relationships, and, then, the study of premarital, non-marital, hetero-
sexual or homosexual relationships was developed. Initially, the romantic well-
established relationships has come to be used to refer to marriages, but with the 
development of this research field, it comes to be used to refer also to close 
relationships, dyadic relationships, intimate relationships or interpersonal relationships. 
Regarding the lifespan of a relationship, it should be mentioned that it might be 
conceptualized in normative adolescent romantic relationships which start in early 
adolescence, characterized by group dating; it continues with multiple short-lived 
relationships in middle adolescence characterized by sexual and partly emotional 
intimacy, to reach a single committed, sexual and exclusive long-term relationship 
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during the late adolescence or early adulthood (Seiffge-Krenke, 2003). This single 
committed, sexual and exclusive long-term relationship could emerge to marriage 
in the period of emerging adulthood or later.  

Based on the proprieties formulated by Kelley (1983) (a) the frequently 
influence of each other behaviors; (b) the diversity of behaviors influenced by each 
other; (c) the strong magnitude of influence which is exerted by each other; and  
(d) the relatively long-duration of the time of relationship, Berscheid and 
Ammazzalorso (2001) suggest that the infrastructure of a romantic relationship 
refers to the influence exerted by partners on the emotional level (feelings), 
cognitive level (thoughts), physiological level (heart rate and blood pressure), 
behavioral, and verbal level.  

Throughout time, relationships scholars have observed that within romantic 
relationships people experienced the deepest emotions, both positive and negative. 
Especially, the experience, expression and regulation of emotions are influencing 
the formation, maintenance, and dissolution of romantic relationships. Thus, based 
on these assumptions, the present paper is an overview which suggests: (a) a brief 
presentation of attachment and intimacy theories in the context of romantic 
relationships; (b) the specificity of negative emotions felt within romantic relationships; 
(c) the case of hurt, anger, disinterest and boredom, as emotions felt in couple 
relationships.  

Previous work in the field of negative emotions taxonomy has only focused 
on analysing sets of negative emotions as “hard” emotions and “soft” emotions; 
“hard” emotions and “soft” emotions and “fear-based” emotions, but neglected to 
address the specificity of all four types “hard” and “soft” and “fear-based” and 
“flat” emotions. As far as we know, this paper is the first one which implies a holistic 
approach, presenting the specificity of all four types of negative emotions and 
integrating their impact and their functions on romantic relationships.  

Emotions represent a source of information about needs, motivations, goals 
and meaning (Johnson, 2008). Interesting is that by time, negative emotions has 
become to be a sign of weakness and inadequacy. Because of this reason, they 
became a key element in the psychotherapy of couples and family and a key relational 
element. It was found by relationships scholars that they are critical to marital 
satisfaction and distress. Studying their specificity, impact and functions on romantic 
relationships helps psychotherapies approaches as Emotionally Focused Couple 
Therapy to provide to partners strategies for restructuring, expending their interactions 
and creating a more secure bond. It is important to study negative emotions’ types, 
functions and impact because expressing them in a safety context of a romantic 
relationship might create a secure emotional bond which, normally, leads to an 
increased dyadic satisfaction. Moreover, studying them helps therapists to understand 
and predict partners’ responses to each other and to their interactions during or 
outside therapist’s session. Expressing negative emotions and accepting them as 
being normal and part of romantic relationships leads to self-healing and to 
creating fulfilling romantic relationships. Thus, during psychotherapy couples 
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sessions, the psychotherapist helps partners identify, reorganize and restructure the 
emotional responses into more productive ones. This process can be made after 
knowing well the effects and impact of negative emotions on romantic relation-
ships outcomes. 

2. TWO THEORETICAL PERSPECTIVES 

Although a detailed overview of attachment theory and intimacy theory is 
beyond the scope of this article, here we describe briefly the core principles, and in 
subsequent sections, we elaborate on their relevance for romantic relationships 
research taking into account, also, the emotions. Attachment theory has focused on 
emotional bonding behavior between child and caregiver (Bowlby, 1988). In order 
to study the concept of romantic relationships according to attachment theory 
principles, Hazan and Shaver (1994) adapted the original theory to the relationships’ 
specificity. As they indicated, romantic relationship is an emotional bond with a 
significant other which it is maintained because it meets basic needs, as the need for 
security, for emotional support, care and sexual gratification. Moreover, a romantic 
relationship is seen as a reliable haven of safety, satisfying each other needs of comfort 
and security. The dynamics of romantic relationships – formation, maintenance and 
dissolution, can be understood based on the same attachment approach. Thus, 
formation of romantic relationship might have as key element the physically 
proximity and maintenance might have as key elements proximity and the safe 
heaven. Adding a secure base leads to a long-term committed relationship, but the 
lack of one of these behaviors might lead to the dissolution. The main question at 
which attachment theory, applied to romantic relationships responds, is: “Can I trust 
my partner to be available and responsive to my needs?”. Attachment theory 
adapted to adult romantic relationships brought into attention the concept of separation 
and loss, and their effects on the emotional bond between partners, which it might 
have destructive effects on romantic relationships outcome as satisfaction, or even 
can lead to dissolution (Johnson, 2017). 

Another theory which gives to emotions a central role is represented by intimacy 
theory (Reis & Shaver, 1988; Reis & Shaver, 1998). The model of intimacy process 
is a transactional one, based on the assumption that intimacy occurs between two 
people and they influence each other’s feeling and behaviors over time. In their 
conceptualization, disclosure of anxieties, feelings, emotions are more important to 
develop intimacy than the disclosure of ordinary events. The process begins when 
one of the partners decides to disclosure a self-relevant emotion to the other one. It 
continues with a supportively and empathically respond of the listener, or with an 
inappropriate response. And it ends with the interpretation of partner’s reaction and 
with the reaction of the person which disclosures the emotions toward his/her 
partner’s reaction. An appropriate response leads to connectedness between partners, 
while an inappropriate respond makes people distance themselves. Thus, romantic 
relationships, from the point of intimacy theory, create the appropriate context for 
disclosure the most intimate thoughts, feelings, emotions with the aim of feeling 
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cared for, understood and validated. The same authors are presenting some issues 
related to the romantic relationships, as following: (a) a temporal perspective – a 
past together and an imagined future; (b) the commitment felt by partners to their 
association with each other; (c) the concept of ”we-ness”, based on the awareness 
of the mutual bond; (d) the reciprocal and mutual character; (e) the public 
recognition between partners’ association, often involved; and (f) the stability 
which leads to the confidence, security, interdependency and trust. As we can see, 
a romantic relationship implies the temporal perspective which leads to the stability 
of relationship. Moreover, the other characteristics are related to commitment, 
mutual bond between partners, public recognition and reciprocal character. 

In conclusion, attachment and intimacy theories brought into attention the 
importance of emotions in the context of romantic relationships, and how these 
emotional connections are influencing the dynamic of romantic relationships.  

3. EMOTIONS IN ROMANTIC RELATIONSHIPS 

Emotions are the central element of forming, maintenance and dissolution of 
romantic relationships, being seen as organizing “key responses to intimate others, 
acts as an internal compass focusing people on their primary needs and goals, and 
primes key schemas about the nature of self and other” (Jonhson, Makinen, & Millikin, 
2001, p. 147). Emotion is an “instrument of change, and systemic in its emphasis 
on the emotional, behavioral, and psychological impact that partners have on each 
other” (Greenman & Johnson, 2012). Moreover, expressing them represents a symbol 
of a romantic relationship because fits the general norm – communicating emotions 
suggest the need of one partner (Clark & Taraban, 1991) and the trust that the other 
one will be responsive to his/her needs, fully meeting the need expressed by the 
emotion (Clark, Fitness, & Brissette, 2001). It is important to studying emotions in 
the context of romantic relationships, because their study outlines a better under-
standing of emotional experience of partners (Schoebi & Randall, 2015).  

Emotions, in the context of romantic relationships, are divided by their valence 
characteristic in positive and negative ones. The valence of one emotion is determined 
by the nature of the disruption. Negative emotions are produced when the 
disruption hinders the goal. In contrast, positive emotions are produced when the 
progress toward the goal is accelerated or when the obstacles which might prohibit 
the goal attainment are removed (Le & Agnew, 2001). 

Each of them has a different impact on romantic relationship, but it is also 
important to take into account the moment in which they are felt. Literature suggests 
that good moods signal that the situation is safe and the expressed responses are 
appropriate, while negative moods signal that the situation is new, challenging and 
it is needed a greater attention to the new information in order to produce effective 
responses (Forgas, Bower, & Krantz, 1984; Forgas & Bower, 1987). Based on 
these results, we can assume that positive emotions signal a safe situation in which 
people know how to react, while negative emotions signal a situation in which 
people need a greater attention to produce an appropriate response.  
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Moreover, Fredrickson (2004) suggests that positive emotions produce an 
optimal functioning, in the present, but also in the future. After reviewing theories 
and research, she suggests that positive emotions “(i) broaden people’s attention and 
thinking; (ii) undo lingering negative emotional arousal; (iii) fuel psychological 
resilience; (iv) build consequential personal resources; (v) trigger upward spirals 
towards greater well-being in the future; and (vi) seed human flourishing” (Fredrickson, 
2004, p. 1375). Related to positive emotions in the context of romantic relationships, is 
it important to mention that they play an important role during conflict. People 
which have expressed positive emotions during a conflict have a higher satisfaction. 
Also, it is important to build positive affects during daily events, because this can 
directly influences issues related to conflict between partners (Driver & Gottman, 
2004). In contrast, negative emotions, unfortunately, have become a sign of weakness 
and inadequacy, forcing us to internalize how we are really feeling and creating 
even bigger problems by interpreting superficial what they are transmitting. In 
reality, these emotions have a lot of benefits for a relationship, sometimes. For 
example, expression and regulation of hurt feelings in an appropriate way, leads to 
intimacy (L’Abate, 1977).  

Moreover, there are cases in which, a positive emotion can lead to experiencing 
negative emotions or feelings when we are taking into account the attachment style 
of partners. For example, romantic love plays an essential role in maintenance of 
one romantic relationship. According to Hazan and Shaver (1987) romantic love is 
seen as an attachment process which leads to forming of affectional bonds between 
partners, the same affectional bonds formed earlier between children and their 
parents, which lead to feeling safe with their partner. These persons have a secure 
attachment style. Within a romantic relationship, they are feeling more positive 
emotions, and are tempted to characterize their relationship by trust and friendship. 
In contrast to them, the avoidant and anxious/ambivalent adults although they may 
be in love with their partners, they perceive the relationship as not being safe, they 
are not sure that their partner will be responsive and available when he/she will be 
needed, thus they will feel more negative emotions. For example, for avoidant adults 
love is accompanied by fear of closeness and lack of trust, while the anxious/ 
ambivalent ones experience preoccupation, painfully exciting struggle to merge with 
another person. As we can observe, studying love from attachment approach leads 
to the indication of specific emotions for each of the three attachment categories.  

3.1. FROM TRADITIONAL TAXONOMIES TO NEW ONES 

Traditionally, when it comes to emotions, the focus has been on the positive-
negative valence of them. Moreover, researchers have been applied the prototype 
theory to emotions and they have represented emotions in a hierarchical way. Buck 
(1999), in a major intent, has proposed another taxonomy, namely, selfish-pro-
social emotions. A pro-social emotion has a positive valence, being associated with 
the left hemisphere, which suggests their role in maintaining the interpersonal 
relationships, being focused on cooperation and attachment. In contrast, selfish 
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emotions have a more negative valence, are associated with the right hemisphere 
and with amygdala, their role being related to the self-preservation, competition, 
conflict and fighting.  

Buck’s approach related to emotions could have been suggested a specific 
taxonomy of negative emotions within romantic relationships. Integrative Behavioral 
Couple Therapy (IBCT) and Emotionally Focused Couple Therapy (EFT) has focused 
their attention on the negative emotions and their impact on a romantic relationship. 
Johnson is another researcher which was widespread interest in negative emotions due 
to their important role in intimate relationships (Johnson, 2008). IBCT (Dimidjian, 
Martell, & Christensen, 2008; Christensen, Jacobson, & Babcock, 1995) have divided 
negative emotions felt within romantic relationships in soft and hard. Moreover, 
Stanford and Rowatt (2004) have suggested the existence of fear-based emotions, 
and more recently, Sanford (2007) has suggested another type of negative emotion, 
the flat emotions.  

Hard emotion is a selfish emotion, which allows a person to maintain a strong, 
dominant position toward the partner, associated with asserting of power and 
control over the relationship, involving fighting and defensiveness (Sanford, 2007). 
A good example of hard emotion is represented by anger, characterized by high 
level of arousal and activation. Feeling a hard emotion, as anger, contempt, 
aggravation, prepares persons to protect themselves against their partner, a partner 
perceived as harmful and neglectful (Sanford, 2007), and may motivate the partner 
to avoid depending on him/her for comfort or nurturance, and to seek for inde-
pendence (Sanford & Rowatt, 2004). In contrast with their negative effect, there 
are also, in some contexts, positive effects. For example, hard emotions as anger, 
might lead to constructive resolution of one conflict, anger encourages people to 
come up with active, approach-oriented steps towards the goal of addressing the 
wrongdoings that instigated the anger (Kassinove, Tafrate, & Chip, 2002).  

Comparing with hard emotions, soft emotions are pro-social, which are oriented 
towards the relationship, characterized by a low level of arousal, and expressing 
this type of emotion involves some degree of weakness or vulnerability (Sanford & 
Rowatt, 2004). Moreover, the same authors are suggesting that these emotions 
motivate people to seek for support, comfort, eliciting empathy and understanding 
from partner and they are suppressing the fight impulse. A good example of soft 
emotion is represented by hurt, which reflects a core concern for the relationship. 
Feeling soft emotions as sadness, hurt, disappointment caused by a romantic 
partner has a positive impact on the romantic relationship because of the protective 
role of this type of emotions. The main functions of them are related to being aware 
of relationship’s problems, of conflicts’ existence, expressing a core concern for 
the relationship and partner and the desire to solve the conflict (Sanford, 2007). 

Related to fear-based emotions, we have to mention that they are similar to 
soft emotions because they may motivate people to seek for support, and also, are 
similar to hard emotions because of the tendency of people to protect themselves 
against their partner’s attack or abandonment (Sanford & Rowatt, 2004). A good 
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example of fear-based emotions is represented by anxiety. Fear-based emotions are 
associated with poor relationship functioning, predicting relationship anxiety 
(Sanford & Rowatt, 2004).  

In contrast to soft, hard and fear-based emotions, the flat emotions are 
characterized by a low level of arousal and a lack of excitement. Moreover, 
research absence in the studying of these emotions is surprising in the light of their 
importance in the dissolution of romantic relationships. Not just the conflict, but 
also boredom seems to shape relationships over time and to predict less satisfaction 
in the future (Tsapelas, Aron, & Orbuch, 2009). Although, in the context of a severe 
conflict, literature of flat emotions suggests a negative impact of relationships, in a 
mild one they might be perceived as appropriate. 

Taken these together, we can observe that this new taxonomy brought in 
attention the functions, the impact and how all these negative emotions work for or 
in the detrimental of a romantic relationship. As we already saw, hard emotions 
may motive people to fight or to defence while soft emotions express a core 
concern for the relationship and partner, which leads to a lower level of fighting. 
Fear-based emotion suggests the need of the other because of the seeking of 
support tendency, but also an impulse to fight because the partner is perceived as 
being harmful. In contrast, flat emotions, because of their low arousal and lack of 
excitement and lack of involvement in the romantic relationships may have the 
most negative impact on relationship dynamics (maintenance and dissolution), but 
this is an aspect which still has to be studied.  

3.2. HURT, ANGER, BOREDOM AND DISINTEREST –  
NEGATIVE EMOTIONS FELT IN COUPLE 

As we already saw, emotion is an important dimension along which people 
consider their romantic relationships, being “the key to modifying the system” 
(Woldarsky & Greenberg, 2014, p. 52). At one time or another, in almost every 
relationship, people feel hurt, angry, bored or disengaged. If we would analyse 
these emotions from the IBCT’s point of view, we can say that hurt is a soft 
emotion, anger is a hard emotion and boredom and disinterest are flat emotions. 
Firstly, hurt is an emotional experience in which people often expressed a social 
pain, an emotionally injury by a significant other, a vulnerability of being injured 
by a significant other. They may be considered as soft emotions because they are 
expressing a concern for the relationship and for the other one. Secondly, anger is a 
typical example for hard emotions. Anger motivates people to protect themselves 
against a potential partner’s attack, it involves fighting and defensiveness behaviors. 
Thirdly, boredom and disinterest are examples of flat emotions, with a low arousal 
and interest toward the relationship. 

Early evidence of hurt and anger feelings in romantic relationships suggests 
that there is a link between them. Anger is “the result of hurt feelings and fear and 
that underneath anger there is a great deal of unresolved and unexpressed pain and 
fear of further hurt” (L’Abate, 1977, p. 13). Also, it has been suggested that these 
hurt feelings and fears are related to the past frustrations or failures, feelings of 
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inadequacy or unsolved grief. Sanford and Rowatt (2004) suggest that hurt is a 
typical soft emotion because is eliciting empathy and it has an adaptive role in 
relationship functioning. According to Shaver et al. (1987) hurt is an emotion from 
the sadness’ basic emotion category, specific to the suffering theme, and Vangelisti 
et al. (2005) have defined it as a combination between sadness (because of the 
emotionally injury caused by something that a significant other said or did) and 
fear (because of the vulnerability of being harm), while Feeney (2005) defined it as 
an emotion which imply low relational evaluations, eliciting by relational trans-
gressions that evoke a sense of personal injury and which damages victim’s core 
beliefs about self or others. 

As we already saw, hurt feelings are mostly elicited in social context. Feeney 
(2004) developed a typology for hurt feelings in couples by grouping the events 
which elicited them as following: active dissociation, passive dissociation, criticism, 
sexual infidelity and deception. Thus, active dissociation is related to disinterest in 
partner, relationship termination, denying or retracting of love or commitment, 
while passive association is related to ignoring or excluding partner from plans, 
activities, conversations or important disclosures. Criticism is related to the negative 
verbal comments about one appearance, behavior or personal characteristics, while 
deception is related to misleading acts, such as lying and the breaking of confidences 
or promises. And finally, infidelity was defined as an extra-relationship sexual 
involvement. It is worthy to mention that sexual infidelity is seen as having the 
most serious impact on relationship, being one of the events which elicited high 
levels of hurt, while criticism had the lower level. Also, passive and active 
dissociation were marked by high levels of fear and lower level of anger, involving 
distancing behavior.  

Another important aspect in the hurt feelings’ studying is represented by the 
intentionality. Vangelisti and Young (2000) assessed this aspect and they suggested 
that if persons involved in one romantic relationship perceived a message as being 
intentionally hurtful, they tend to distance themselves from their partner, regardless 
of the quality of their relationship. In addition, when people perceived the message 
as being unintentionally, the hurt level might be lower and they are available for 
clarifying the situation. More broadly, Vangelesti et al. (2005) suggest that the 
perceive causes of hurt feelings shape the way people view themselves, the way 
they respond to being hurt and how they perceive their relationships. Moreover, 
expressing hurt feeling helps at creating intimacy, as L’Abate (1977) suggested that 
expressing hurt feelings in less proper way can create distance between the partners 
of one romantic relationship, but hurt feelings expressed in a proper way will unite 
the partners. 

Hurt emotion is accompanied by other negative emotions and based on this 
assumption Feeney (2005) assessed the common themes between hurt, sadness, 
anger and shame. The “pure” hurt themes are represented by “hurt”, “in pain”, 
“damaged”, “torn apart” and “shattered” and the most common themes are between 
hurt and sadness (9) while hurt and shame have just 3 common themes. It should be 
mentioned that hurt and anger have 4 common themes.  
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Lemay Jr, Overall and Clark (2012) theorized experiences of hurt and anger 
in interpersonal relationships from the victim-perpetrators model. They suggest that 
in the context of hurt, the victim’s appraisals are related to dependence and 
vulnerability; victim’s goal is to restore the perpetrator’s acceptance and his/her 
behaviors are constructive, while in the case of anger, victim’s appraisals are related 
to control and power; victim’s goal is to change or to control the perpetrator’s 
behavior and his/her behaviors are destructive. In addition, in the context of hurt, 
but from the perpetrator’s responses point of view, his/her cognitions are related to 
positive evaluations of victim and his/her commitment; perpetrator’s emotions are 
represented by empathy and guilt and his/her behaviors are constructive; whilst, 
also, from the perpetrator’s point of view, but in the context of anger, his/her 
cognitions are related to negative evaluations of victim’s and his/her commitment, 
as emotion, he/she is feeling anger and his/her behaviors are destructive. As we can 
see, anger and hurt, in the context of romantic relationships, have been studied 
together. We have presented already the specificity of hurt feelings and in the 
following we will present anger’s specificity.  

In their groundbreaking paper, Shaver et al. (1987) suggest that anger is a 
basic emotion and in the context of romantic relationships, this emotion tended to 
be elicited by betrayals, acts of deception or infidelity (Feeney, 2005), or by 
relational devaluation which is associated with a sense of power and control over 
the significant other (Lemay Jr, Overall, & Clark, 2012).  

From IBCT’s point of view, anger is a hard emotion, because anger impulses 
people to respond in a defensive or destructive way to their partner, by asserting 
one’s power or control over their partner (Sanford & Rowatt, 2004) and it is supposed 
a focus on the immediate behavior (Lemay Jr, Overall, & Clark, 2012). The same 
authors propose a new prototype of anger in couples. They defined anger as being 
an emotion which arises when a victim is dissatisfied with perpetrator’s behavior; 
is it characterized by high power and low dependence; and the victim’s goal is to 
change the perpetrator’s behavior by pushing him/her. The victim’s anger suggests 
to the perpetrator, his/her dissatisfaction, low level or lack of dependence and the 
antagonistic behaviors elicited the continuu destructive behaviors of perpetrator. 
Also, anger is associated with low level of vulnerability; victim’s destructive 
behaviors; victim’s low level of commitment; perpetrator’s destructive behaviors 
and relect a lack of concern for the sentiments of perpetrators. Moreover, it seems that 
anger incresed relationship’s dificulty over and above perpetrator’s initial behavior.  

It is worthy to mention that anger’s social functions are related to the control 
of other’s behaviors with the goal to create or maintain an environment in which 
they can satisfy their needs, but it seems that this does not involved the others’ 
acceptance. Indeed, anger is associated with lower marital satisfaction and with 
concurrent marital discord (Johnson, 2002), suggesting the negative impact of 
anger in romantic relationships. 

Until now, we presented one soft emotion – hurt, and a hard one – anger. In 
the following we will present two flat emotions: boredom and disinterest.  
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Early literature suggests that boredom has been seen one of the major obstacle 
for maintaining love (Aron & Aron, 1986), but across time, boredom has been 
studied just in general, at intrapersonal level. Even though there is a little research 
in the field of boredom, Harasymchuk and Fehr (2012) suggest that the common 
ground related to this, is its dissatisfying state. Another characteristic is represented 
by the low arousal and because of this, boredom is an example of flat emotions.  

In a major advance, Harasymchuk and Fehr (2012), proposed a prototype 
analysis of relational boredom. For assessing this, they reviewed the literature and 
their conclusions suggested that, in the relationships domain, some theorists seen 
boredom as a stage of relationship’s deterioration, other view it as a challenge in 
relationship and its negative impact can be decreased by engaging in novel and 
arousing activities. Their first study suggested that themes as “lack of interest in 
partner”, “lack of fun”, “decrease in sexual interest”, “sick and tired of partner”, 
“feel nothing”, “no longer exciting” are more representative comparing with “feels 
too comfortable”, “too similar to each other”, “nothing in common”, “not going out 
together”. Thus, the central theme is the lack of positive, pleasant states. Lack of 
communication has been another important theme. Moreover, another important 
theme is related to the disengagement from the partner, physically, emotionally and 
sexually. The disengagement theme suggests that boredom can have a higher impact 
that it has been assumed. Thus, taken all together, it seems that boredom can shape 
one relationship, furthermore, Tsapelas, Aron, & Orbuch (2009) suggested that it 
can shape one relationship over the long term.  

The concept of disengagement has been studied, also, as an independent element 
which influences the maintenance of a romantic relationship. Researchers agree that 
the common ground of disengagement is the emotional indifference toward his/her 
relationship and his/her partner. Over time, in the context of romantic relationships, 
disengagement has been operationalized as a romantic disengagement, relational 
distancing, feeling distant in a relationship or dyadic distance. According to Helgeson, 
Shaver and Dyer (1987), distance in a relationship is the opposite of closeness, as 
the lack of self-disclosure, the lack of communication, lack of physical closeness, 
lack of active involvement. Experiences of distance can be characterized by dis-
satisfaction and disapproval. Their partners have been described as insensitive, 
inattentive, preoccupied, unavailable, or dating other people. They felt hurt and 
angry, confused, rejected because of their partner’s behavior and they confronted 
their partner, trying to change the partner behavior or avoiding the situation. In 
contrast to Helgeson, Shaver and Dyer’s approach, Lavee & Ben-Ari (2007) suggest 
that studying distance as the opposite of intimacy, it limits its conceptual scope and 
the understanding of its impact on relationship. They defined dyadic distance as 
“an emotional disconnection from a relational partner, a change in behavior to 
regulate distance, or simply a change in the meanings assigned to a specific 
behavior”. (2007, p. 646). Barry, Lawrence, & Lange (2008) are those who studied 
the romantic disengagement which have defined it in terms of presence of specific 
behaviors (avoidance, emotional indifference, fatigue), seeing it as a key mechanism 
because of which committed and satisfied couples become distressed and some-
times dissolve their relationship. 
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4. CONCLUSIONS 

Romantic relationship is one of the oldest concept in the research of Social 
Psychology. During time, it had been developed several theories related to this 
concept. Some of them were taking into account the emotions as a key element in 
the romantic relationships dynamic. Based on these assumptions, this overview was 
structured in three parts. The first one is related to the definitions and specificity of 
romantic relationships by an attachment and intimacy approach. The second one 
presented the traditional taxonomies of emotions and the more recently taxonomy 
of negative emotions in couples. The last part adds to the growing body of literature, 
results of some studies which were conducted for seeing if the negative emotions 
have all the time a negative impact on romantic relationships. 

The current overview contributes to the interpersonal relationships research 
by presenting the all four negative emotions types felt in one romantic relationships 
and their impact on relationship’s outcomes.  

Moreover, expressing destructive emotional responses as withdrawal, avoidance 
criticism in the first step of couple therapy might have a positive impact because it 
can be discovered the primary emotion which had been leaded to these responses. 
These responses underlie attachment insecurity within the relationship. Some of the 
EFT’s instruments are related to “(i) clarifying the process occurring during couples’ 
negative interactional cycles; (ii) highlighting emotions underlying each partner’s 
position in the cycle (e.g., sadness, numbing, fear, shame); (iii) working with each 
partner to competently express his/her needs and fears and to accept his/her partner’s 
newly disclosed information; and (iv) helping each partner to express his/her needs 
and wants” (Domingue & Mollen, 2009, p. 692). Expressing hard, soft, flat or fear-
based emotions, in a context of EFT therapy might facilitate the bond between 
partners, characterized by empathy, engagement and responsiveness. Emotions as 
sadness, loneliness, and fear are elicited by the desire to feel emotionally close and 
connected to their partner and this leads to restabling the emotional bond. Expressing 
their fears and needs might lead to a high level of couple security, in which the 
partner is seen as responsive and supportive and invite the partner to reassure their 
engagement, their love, and their care. More specifically, expression an emotion is 
expressing a need and this explicit expression might make partners able to solve 
long conflicts and to negotiate practical problems.  

Clinicians have pointed that strategies as shifting the expression from hard 
emotions to soft ones during conflicts modifies type of communication, from mal-
adaptive strategies to adaptive ones. For example, shifting from hurting the partner, 
blaming him/her, fighting, defensiveness, assertion of power to behaviors associating 
with understanding the partner, validation of his/her experience might lead to 
relationship repair.  

The research of negative emotions experienced within a romantic relationship, 
attachment and intimacy theories, and the application of this taxonomy and these 
approaches to adults and clinical intervention, have been explored in the past 
decade and results studies have been relevant to the practitioner. For example, 
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developing skills for blaming partners in a “softer” way and asking, from a position 
of vulnerability, for needs to be met, focusing on “vulnerable” emotions which are 
playing a central role in cycle of negative interactions are strategies used in 
psychoterapy to recover from relationship distress.  

To move forward the understanding of negative emotions and their impact, a 
next step in the line of research is to study the shared communalities between all 
four types of emotions. The shared communalities between “soft”, “hard” and 
“fear-based” emotions have been already studied by Sanford and Rowatt (2004). 
Their results suggest that even if they have shared communalities, they have 
different impact on relationships outcome. Soft emotions were associated with low 
conflict, low avoidance and high satisfaction, while hard emotions were associated 
with high conflict, high avidance and low satisfaction. Surprisingly, fear-based emotions 
were unrelated to relationship satisfaction, but, moreover, they predicted relationship 
anxiety. Unfortunately, there are no results to present the specificity of flat emotions. 

Greenman and Johnson (2012) suggested that the type of emotional responding 
in EFT interventions tend to increase the quality of couples’ interactions and 
relationship satisfaction, thus, there is still a need for studying how negative emotions 
work in couple and their impact on relationships outcomes. 

The quantitative approach is the main approach in studying the emotions in 
the context of romantic relationships. Although relevant, this kind of approach does 
not offer sufficiently information about the effects of emotions on relationship’s 
outcomes, situations in which negative emotions are felt within a relationship. To 
fill part of this gap, we recommend, for future studies, a qualitative approach for a 
better understanding of the link between emotions and romantic relationship. More-
over, the negative “soft”, “hard”, “flat” and “fear-based” emotions have been studied in 
transversal studies. We think that assessing the impact of emotions and their related 
processes (recognition, expression, regulation) on romantic relationships, using 
repeated measures or longitudinal principles, will cover this gap. Besides this, 
assessing how partners influence their emotions, and its related processes and how 
the interdependence between their emotions affect the dyadic satisfaction would be 
another interesting issues in researching the link between these two important 
variables.  
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REZUMAT 

În articolul de faţă, am prezentat conceptul de relaţie romantică şi specificitatea acestuia luând 
în considerare teoria ataşamentului şi a intimităţii. Aceste teorii sunt printre primele care au evidenţiat 
importanţa emoţiilor în dinamica relaţiilor romantice. De asemenea, am prezentat şi două taxonomii 
ale emoţiilor: abordarea tradiţională a emoţiilor ce le clasifică în două grupe, în funcţie de valenţă, 
pozitiv versus negativ şi o nouă abordare ce le clasifică în emoţii egoiste „selfish”, şi pro-sociale. 
Recent, a fost propusă o taxonomie privind emoţiile negative în cuplu, deoarece aceste emoţii pot 
avea atât un impact negativ, cât şi unul pozitiv. Mai mult, am prezentat rezultatele unor studii al căror 
obiectiv a fost de a observa impactul unor emoţii specifice (rănire „hurt”, furie, dezinteres şi 
plictiseală) asupra relaţiilor romantice. În cele din urmă, am propus direcţii viitoare de cercetare a noii 
taxonomii în domeniul psihologiei cuplului. Rezultatele noastre oferă suport preliminar pentru rolul 
pe care „conectarea emoţională” îl joacă în relaţia dintre ataşamentul faţă de partenerul romantic şi 
satisfacţie. 



EVENIMENTE 

CONFERENCE SELF AND IDENTITY IN EMERGING ADULTHOOD –  
CLUJ-NAPOCA, May 17–19, 2018 

Between 17 and 19 May 2018, the thematic conference, Self and Identity in 
Emerging Adulthood, the first of its kind outside the USA, was held in Cluj-Napoca, 
organized by the Babeş-Bolyai University (Department of Psychology) and Society 
of the Study of Emerging Adulthood under whose aegis is published Emerging 
Adulthood – an interdisciplinary and international journal for advancements in theory 
and empirical research on development from age 18 to 29. 

The major objective of the conference was to bring together all researchers 
willing to answer the fundamental question of identity formation: “Who am I?”. 

The scientific event, under the chairmanship of Elisabetta Crocetti and Oana 
Negru-Subţirica, brought together authors from over 140 countries and had invited 
reputed names in investigating the domain of identity: Koen Luyckx – Leuven, 
Belgium (Moving the Identity Field Forward: Bridging Developmental and Clinical 
Research); Seth Schwartz – University of Miami & Miller School of Medicine, 
USA; Kazumi Sugimura – Hiroshima University, Japan; Inge Seiffge-Krenke – 
University of Mainz, Germany, and Sophie D. Walsh – Bar Ilan University, Israel 
(who supported round table with the theme Cultural challenges in researching 
identity in emerging adulthood); Vivian L. Vignoles – University of Sussex, UK 
(Identity: Personal and Social); Theo Klimstra – Tilburg University, the Netherlands 
(Longitudinal Research Methods for the Study of Identity). 

The special event of the conference was supported by Jeffrey Arnett, Research 
Professor at Clark University, the originator of the emerging adulthood theory and 
the Executive Director of the Society for the Study of Emerging Adulthood who 
exposed his theory and answered the questions of the audience in an unusual location, 
namely the amphitheater of the Turda Salt Mine, thus giving a metaphorical 
significance to the event: a center of science, in a center of the earth. 

A special impression left to the audience, Lene Arnett Jensen – Clark University, 
USA, who presented in plenary the paper, Moral identity and reasoning: a cultural-
developmental approach. Dr. Jensen creates a cultural developmental theory, starting 
from both what is universal and what is cultural in psychology. Her research 
addresses moral and cultural identity development in the context of globalization. 

Major themes approached by researchers have focused on different sessions: 
Multidimensional religiosity and religious identity in emerging adulthood; Dark 
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and bright sides of identity; Identity and psychosocial resources; Emerging adults’ 
separation-individuation in relation to parents on their way to adulthood; Develop-
mental markers of a healthy adulthood; Social exclusion, inequality, and active 
development in youth: An interdisciplinary approach; Identity, risk and resilience; 
Researching new identity domains; Time as a key factor for studying identity in 
emerging adulthood; Values and parental socialization; Relational identity; The 
“sensitivity” of vocational identity in European contexts; Ethnical/cultural identity; 
Gender/female identity; Identity, self, and the role of family relationships; Career/ 
professional identity; Identity in context. 

Many papers have formed the basis of discussion and openings for future 
research to develop more comprehensive and realiable framework of identity: On 
religiosity and social participation: An inter-confessional investigation in Romanian 
emerging adults (Adrian Opre, Oana Negru-Subtirica, Răzvan Jurchiş & Roxana 
Vescan); Identity change and development as a potential explanatory mechanism of 
the positive outcomes of student exchange (Sam McKay, Lyda Lannegrand-
Willems, Jason Skues & Lisa Wise); Emerging adult self-perceptions in freshman 
year: Role of basic psychological needs satisfaction and frustration (Basilie Chevrier & 
Lyda Lannegrand-Willems); The role of personality in emerging adults’ individuation 
in relation to mother and their subjective well-being (Mojca Poredoš & Maja 
Zupančič); Building a strong financial identity in emerging adulthood: A parental 
socialization perspective (Lavinia Damian, Oana Negru-Subtirica, & Mihaela 
Friedlmeier); Imagined (working) lives of young people in Romania’s vocational 
education and training (Maria Pantea); The “forgotten half” on how and why they 
work: A mixed-methodology account (Bogdan Glăvan, Oana Negru-Subtirica & 
Oana Benga); Age identity in emerging adults: Daily stressors and psychological 
identification interact to predict subjective age (Jennifer Bellingtier); Identity processes 
and posttraumatic growth of female IPV survivors in emerging adulthood (Inga 
Truskauskaitė-Kunevičienė, Goda Kaniušonytė, & Rita Žukauskaiene); Identity 
formation processes in the domains of goals and values (Nino Skhirtladze, Nino 
Javakhishvili, Seth J. Schwartz & Koen Luyckx); Identity, purpose and subjective 
well-being. Analysis of a technical students emerging adults group (Beatrice Adriana 
Balgiu); Identity formation in relation to coping strategies in Greek adolescents and 
emerging adults (Elias Besevegis, Spyridon Tantaros & Vassilis Pavlopoulos), 
“Just do it” is not enough: A mixed methodology study on meaning-making and 
identity (Bogdan Glăvan, Oana Negru-Subtirica, & Oana Benga); Identity styles of 
emerging adults in Taiwan: The roles of individual development tasks, family, 
financial circumstances, and cultural affiliation (Hsing-Jung Chen).  
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