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STUDII ŞI CERCETĂRI

VALIDITY OF THE MOTIVATED STRATEGIES FOR LEARNING
QUESTIONNAIRE ON A ROMANIAN SAMPLE
ANA-MARIA CAZAN∗
“Transilvania” University of Braşov,
Faculty of Psychology and Education Sciences
Abstract
The Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie,
1993) measures motivational orientations and learning strategies from a socio-cognitive learning
perspective, students representing active processors of information. The present study aims to explore
the psychometric properties of the MSLQ – the Romanian version. The sample consisted of 741 first
year psychology students (641 female and 100 male), with a mean age of 21 years old. We used
confirmatory factor analysis in order to test the factor structure of the questionnaire. The Cronbach’s
alpha coefficients for all MSLQ scales were similar to those reported for the original instrument. The
Pearson correlation coefficients revealed significant associations between both subscales of the
motivation and of the learning strategies section, ranging between .27 and .62. Using the confirmatory
factor analysis, we tested several measurement models in order to find the most parsimonious model.
We consider the MSLQ to be a valid measure of students’ motivation and learning strategies. Future
research should further explore the MSLQ scales across different populations.
Cuvinte-cheie: analiză factorială confirmatorie, strategii de învăţare, motivaţie, autoreglare.
Keywords: confirmatory factor analysis, learning strategy, motivation, self-regulation.
1. INTRODUCTION

The Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) measures
motivational orientations and learning strategies from a socio-cognitive learning
perspective, students representing active processors of information. Motivation and
learning strategies are not traits, they are dynamic characteristics which can be
controlled by the student (Duncan & McKeachie, 2005).
The instrument highlights the interaction between motivational factors and
learning strategies and consists of 81 items grouped in 15 scales which can be used
∗
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together or singly (Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie, 1993). There are six
motivation subscales based on the achievement goal theory and on the expectancy –
value theory and nine learning strategy subscales, reflecting the self-regulated
learning components (Duncan & McKeachie, 2005). The six motivational scales
measure three motivational constructs: expectancy, value, and affect. Expectancy
components refer to students’ beliefs that they can successfully accomplish a task.
Two subscales assess perceptions of self-efficacy and control beliefs for learning.
The value component assesses the reasons why students engage in academic tasks.
Three subscales measure value beliefs: intrinsic goal orientation (corresponding to
the learning and mastery goals from the achievement theory); extrinsic goal
orientation (focusing on grades and approval from others); and task value beliefs
(referring to the judgments of how interesting, useful, and important the course
content is to the student). The third motivational construct is affect and it has been
operationalized as test anxiety. The items assess students’ worry and concern over
taking exams (Duncan & McKeachie, 2005). The learning strategies section
includes cognitive, metacognitive, and resource management strategies. Cognitive
strategies refer to the strategies used for the processing of information from texts
and lectures: rehearsal (repeating the information to improve the recall); elaboration
strategies (paraphrasing or summarizing); organization strategies (outlining, creating
schemes); critical thinking (using previous information to new situations, critical
evaluations of the ideas). The metacognitive self-regulation assesses the use of
strategies that help students control and regulate their own cognition (planning,
setting goals, monitoring and evaluating the learning progress). The last category is
resource management which includes four subscales designed to assess students’
regulatory strategies for controlling non-cognitive resources: time and study
environment management (using well one’s time, having an appropriate place to
study); effort regulation (persisting in the face of difficult or boring tasks); peer
learning and help-seeking focus on the use of others in learning (Duncan &
McKeachie, 2005).
The psychometric properties reported for the MSLQ show that the instrument
has a high internal consistency and that it is a valid measure of self-regulated
learning. Regarding the MSLQ latent factor structure, the authors of the instrument
examined the motivation section and the strategy use section in separate measurement
models obtaining reasonable goodness-of-fit statistics taking into consideration the
specific level of the evaluation (Pintrich et al., 1993). Recent research argues that
the original latent structure shows a certain degree of misspecification (Dunn, Lo,
Mulvenon, & Sutcliffe, 2012). There is also little consent regarding the predictive
validity of the MSLQ (Credé & Phillips, 2011). While some studies reported that
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the learning strategies scales predict academic achievement (Liu, 2009), other
studies found that many MSLQ scales are unrelated to academic performance,
suggesting a possible non-linear relation between self-regulation and academic
performance or the incongruence between what college grades measure and the
content of the MSLQ items. The MSLQ has been used to explain motivation and
self-regulation in association with other constructs: epistemological beliefs (Bråten &
Olasussen, 2005), personality traits (Bidjerano & Yun Dai, 2007), achievement
goals (Cutinho & Newman, 2009), cross-cultural differences (Tang & Neber, 2008),
and academic achievement (Cazan & Aniţei, 2010; Diseth, 2011, Crede & Phlips,
2011). The cited studies show that the MSLQ is a valid tool, useful both for
research and for educational practice, covering self-regulated learning concepts,
both at the specific and at the general level.
The present study sought to explore the psychometric properties of the
MSLQ – the Romanian version and its utility in measuring student motivation and
self-regulated learning strategies at the course-specific level.
2. METHOD
2.1. PARTICIPANTS AND PROCEDURE

The participants were recruited from three Romanian universities (University
of Bucharest, University of Piteşti and “Transilvania” University of Braşov). The
sample consisted of 741 first year psychology students (641 female and 100 male),
with a mean age of 21 years.
The study was conducted during the first academic semester. The questionnaires were administered collectively at the beginning of a course and towards the
end of the semester to allow the participants to make reasonable judgments about
the strategies they employed while studying. The grades are measured within the
Romanian educational system on a 10 point scale (Xmin = 1, Xmax= 10).
2.2. MEASURES

We used the Romanian version of the MSLQ (Pintrich et al., 1993). Given
that the instrument measures motivation and self-regulated learning strategies at the
course-specific level, we chose to report the items to the Educational Psychology
course. We also used a personal data questionnaire including information about the
students’ age, gender, and grades they have earned for the educational psychology
course.
The MSLQ was translated into Romanian by an English language specialist
and a psychologist expert. Then, the instrument was back-translated into English.
After the two versions were confronted and the problematic items were reformulated.
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3. RESULTS AND DISCUSSION

The Alfa Cronbach coefficients for all MSLQ scales were similar to those
reported for the original instrument, ranging between .51 and .88 (Table no. 1). The
lowest coefficients were obtained for the resource management scales and the
highest for the motivation scales. Pearson correlation coefficients obtained between
the scores in two distinct moments ranged between .40 for the resource management
and .70 for the metacognitive self-regulation (Table no. 1). The post-test was
administered three months later than the pre-test. These data support the temporal
stability of people’s scores on all MSLQ scales (Duncan & McKeachie, 2005).
Table no. 1
Reliability coefficients for the MSLQ scales

Scales
1. Intrinsic goal orientation
2. Extrinsic goal orientation
3. Task value
4. Control beliefs about learning
5. Academic self-efficacy
6. Test anxiety
7. Rehearsal
8. Elaboration
9. Organization
10. Critical thinking
11. Metacognitive self-regulation
12. Time/study environmental management
13. Effort regulation
14. Peer learning
15. Help seeking

Cronbach’s Alfa
Number
Pintrich et al. MSLQof items
(1993)
R*
4
.74
.60
4
.62
.70
6
.90
.85
4
.68
.60
8
.93
.88
5
.80
.74
4
.69
.56
6
.76
.77
4
.64
.69
5
.80
.73
12
.79
.71
8
.76
.61
4
.69
.51
3
.76
.65
4
.52
.57

Test-retest
reliability **
.50
.31
.35
.40
.47
.60
.57
.56
.55
.52
.70
.49
.31
.56
.54

Note: * N = 591, ** Pearson correlation coefficients, p < .01, N = 130

The correlations between the MSLQ scales and the course grades are
significant, albeit small, ranging between .12 and .20 (p < .001). Taking into
consideration that course grades are affected by many factors, they are not very
reliable measures of learning performances. Therefore, these significant but modest
correlations are reasonable (Table no. 2).
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Table no. 2
Pearson correlation coefficients between learning strategies,
motivation and academic performance
1. Intrinsic goal orientation
2. Extrinsic goal orientation
3. Task value
4. Control beliefs about learning
5. Academic self-efficacy
6. Test anxiety
7. Rehearsal
8. Elaboration
9. Organization
10. Critical thinking
11. Metacognitive self-regulation
12. Time/study environmental management
13. Effort regulation
14. Peer learning
15. Help seeking

Academic performance
.16**
–.21**
.10
–.05
.15*
.01
.18**
.19**
.20**
.13*
.22**
.37**
.10
.19**
.16**

Note: N = 258, *p < .05, **p < .01

The Pearson correlation coefficients revealed significant associations between
both subscales of the motivation and of the learning strategies section, ranging
between .27 and .62, (p < .001). We used confirmatory factor analysis in order to
test the factor structure of the MSLQ. We tested several models, for each section
(Motivation, Cognitive and metacognitive strategies, Resource management strategies):
three first-order models without correlated factors and without correlated errors,
three first-order models with correlated factors and three first-order models with
correlated factors and correlated errors. The first models with uncorrelated factors
and uncorrelated errors had unsatisfactory fit indices. The models were respecified, including the correlated factors. The statistical fit was better for the
models with correlated factors, but the modification indices analysis also suggested
evidence of misspecification associated with the pairing of several errors terms. For
all the three sections, the models with correlated factors and correlated errors had
the best fit indices, although relatively lower: χ2(1418) = 1185.53, p < .001, GFI =
.903, CFI = .909, RMSEA = .050, 90% CIRMSEA = [.046, .053] – for the Motivation
section, χ2(419) = 11542.09, p < .001, GFI = .878, CFI = .826, RMSEA = .060,
90% CIRMSEA = [.057, .063] – for the Cognitive and metacognitive strategies, and
χ2(4142) = 473.21, p < .001, GFI = .933, CFI = .851, RMSEA = .056, 90%
CIRMSEA = [.051, .062] – for the Resource Management strategies. The standardized
factor loadings for the final models can be observed in Figure no. 1, 2 and 3. All
estimates were significant at the p < .001 level, except the items 57, 37, 48 and 60.
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Figure no. 1. Standardized estimates for the Motivation scales model.
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Figure no. 2. Standardized estimates for the Cognitive and metacognitive strategies model.

157

158

Ana-Maria Cazan

8

Figure no. 3. Standardized estimates for the Resource management strategies model.

Based on these results, we decided to parcel items into subscales, given the
complexity of the model (Figure no. 4). We used a third-order confirmatory factor
analysis to test the latent factor structure of the whole instrument. The first model
had unsatisfactory fit indices, χ2(187) = 565.17, p < .001, GFI = .898, CFI = .880,
RMSEA = .086, 90 % CIRMSEA = [.079, .093]. For the second model, we added the
correlations between the error terms suggested by the modification indices. The
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model fit did not improve significantly, χ2(84) = 507.60, p < .001, GFI = .909, CFI =
.839, RMSEA = .083, 90% CIRMSEA = [.076, .090]. The results indicate the need for
further exploration of the factor structure for the MSLQ. Previous research reported
a three-factor structure using only six of the MSLQ subscales (Hilpert, Stempien,
van der Hoeven Kraft, & Husman, 2013).

Figure no. 4. Standardized estimates for the third order CFA.
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4. IMPLICATIONS AND CONCLUSION

The results suggest that the MSLQ has reasonable psychometric properties
after its translation into Romanian and that it is a valid measure of motivation and
of learning strategies at university level. Because the scales can be used together or
singly, we decided to test also the factor structure separately for the motivation
section and for the learning strategies sections. Recent research showed that there
was little measurement evidence to guide researchers in regard to which combinations
of MSLQ scales lead to psychometrically sound measurement models (Hilpert et al.,
2013). Our results revealed similar findings to those of Duncan and McKeachie
(2005) showing better fit indices than those reported in the original study.
Other studies discuss the idea of a certain degree of misspecification given
the reported goodness of fit indices for the original instrument (Dunn et al., 2012).
Based on the results of exploratory factor analysis, the cited authors deleted several
items from Metacognitive Learning Strategy scale and from Effort Regulation
because of ambiguous loading on multiple scales, proposing two new scales
labelled General Strategies for Learning scale and Clarification Strategies for
Learning scale (Dunn et al., 2012). Our results are consistent with their findings,
the confirmatory factor analysis showing that several items included in the Effort
Regulation scale (60, 48, and 37) and in the Metacognitive Self-Regulation scale
(33 and 57) are problematic based on their factor loadings.
Regarding the predictive validity, the present study revealed that the MSLQ
did not predict efficiently academic achievement, the results suggesting the existence
of other variables which could mediate the relationship between self-regulation and
academic achievement. Previous studies found that epistemological beliefs,
intelligence or leaning motivation could mediate this relationship (Wolters, 2004).
The validity of the Romanian MSLQ needs further explorations, especially for the
general curriculum, allowing the comparison in two different contexts: the coursespecific level and the general level.
One limitation of the study is the small number of male respondents.
However, some studies found no significant differences in self-regulation between
male and female (Ruban & McCoach, 2005). Another limitation is the high homogeneity of the sample. Future research should further explore the MSLQ scales
across different populations. The poor empiric fit between the data and the
theoretical model suggests the need for some instrument revisions. Another aspect
which remains problematic is the inclusion of the test anxiety scale, anxiety being
considered mainly an emotional construct not a motivational one (Pekrun &
Schultz, 2007). Future research will try to optimize the MSLQ structure by deleting
the problematic items in order to find a more parsimonious model.
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We consider the MSLQ to be an efficient, practical, and valid measure of
students’ self-regulation. Despite its limitations and several contradictions reported
in the literature, the present study revealed that the MSLQ could represent a viable
instrument for assessing the motivation and the use of learning strategies in
Romanian academic settings.
Received at: 2.06.2017
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REZUMAT
Chestionarul strategiilor motivaţionale de învăţare (Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie,
1993) măsoară orientările motivaţionale şi strategiile de învăţare din perspectivă socio-cognitivă,
studenţii reprezentând procesori activi ai informaţiei. Această cercetare şi-a propus să analizeze
calităţile psihometrice ale MSLQ – versiunea tradusă în limba română. Participanţii au fost 741 studenţi în
anul I la Psihologie (641 fete şi 100 băieţi), cu o medie de vârstă de 21 ani. Am folosit analiza
factorială confirmatorie pentru a testa structura factorială a chestionarului. Coeficienţii Alpha
Cronbach obţinuţi pentru subscalele MSLQ au fost similari celor raportaţi pentru versiunea originală
a instrumentului. Analiza corelaţională a identificat existenţa unor asocieri semnificative statistic între
scalele care măsoară motivaţia pentru învăţare şi cele care măsoară strategiile de învăţare autoreglată,
cu valori cuprinse între .27 şi .62. Folosind analiza factorială confirmatorie, am testat mai multe
modele pentru a găsi modelul cel mai adecvat. MSLQ poate fi considerat un instrument valid de
evaluare a motivaţiei şi a strategiilor pentru învăţare. Cercetările viitoare vor viza analiza calităţilor
psihometrice ale MSLQ aplicat pe populaţii de studenţi mult mai eterogene.

IMPACTUL EXPERIENŢEI DIRECTE ŞI A CELEI MEDIATE
ASUPRA IMAGINII POLIŢIŞTILOR ROMÂNI
ALINA ELENA CIABUCA∗
Inspectoratul de Poliţie al judeţului Constanţa
Abstract
The public image of the police becomes extremely important both at institutional and social
level, as the police is equally a matter of image and substance. Thus, what it does is as important as
the way it is represented (Reiner, 1994 in Shepherdson, 2014). The results on the subject are still
contradictory and quite ambiguous, so the present study aimed to analyze, primarily, the importance
of the direct contact with the police and secondly, the impact of media exposure, on the public
perception. The results emphasized that the police-citizen interactions do not play a central role, nor
the frequency of that contact, nor the source of these interactions (police or citizen initiated contact).
The variable with a significant influence over the public attitude towards the police is the media
exposure to topics related to the actions, activities or conduct of the police officers.
Cuvinte-cheie: imagine publică, atitudine faţă de poliţie, interacţiune cu poliţia, expunere
mass-media.
Keywords: public image, attitude towards police, police-citizen interactions; media exposure.
1. INTRODUCERE

Imaginea publică joacă un rol central atunci când avem în vedere rolul
poliţiei într-o societate democratică şi mai ales modul în care aceasta îşi duce la
îndeplinire sarcinile. Ceea ce oamenii cred despre poliţie şi munca lor devine extrem de
important, deoarece aceasta poate servi drept indicator social semnificativ al
sănătăţii politice a societăţii în ansamblul său (Benson, 1981 citat de Andreescu &
Keeling, 2010, p. 1). Maniera în care publicul „vede” poliţia poate determina însăşi
aprecierea legitimităţii autorităţii instituţiei, respectul şi complianţa cetăţenilor faţă
de lege (Tyler & Huo, 2002), dar şi calitatea interacţiunii şi cooperării cetăţenilor
cu poliţia. O poliţie considerată legitimă, reprezentantă a statului de drept, va beneficia
de încrederea şi aprecierea cetăţenilor şi mai ales de sprijinul acestora: oamenii vor
avea încredere să se adreseze autorităţilor în situaţii problematice (Tyler, 2006) şi
vor fi deschişi la cooperarea în manieră voluntară cu poliţia (Tyler & Fagan, 2008;
Tyler, Schulhofer & Huq, 2010). Dacă, dimpotrivă, atitudinea publicului este una
∗
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negativă, cetăţenii vor fi şi mai puţin dispuşi să sprijine acţiunile poliţiştilor şi vor
manifesta o complianţă mai scăzută la solicitările acestora. În absenţa suportului
public, capacitatea poliţiştilor de a soluţiona, combate şi preveni criminalitatea, de
a menţine liniştea şi ordinea publică, de a-şi duce la îndeplinire atribuţiile, generic
vorbind, devine extrem de limitată.
Una dintre cele mai enunţate ipoteze cu privire la imaginea publică a poliţiei
tratează relaţia dintre atitudinea faţă de poliţişti şi interacţiunea cetăţenilor cu
reprezentanţii instituţiei.
Când vorbim despre această interacţiune, avem, însă, în vedere două paliere
situaţionale: pe de o parte, vizăm contactul direct, experienţa personală, iar pe de
alta, interacţiunea indirectă, mediată. Aceasta, deoarece, atitudinile, opiniile etc.
se formează nu doar în baza propriilor simţuri, ci şi a observării mediului social.
Experienţa altora, percepţia, opiniile, atitudinile celor din jur faţă de poliţie constituie
surse importante de informaţii şi modelează percepţia. Datele preluate din massmedia joacă un rol central în acest context, cu atât mai mult cu cât, numărul
indivizilor care intră în mod direct în contact cu poliţiştii se situează anual, conform
statisticilor internaţionale (Bureau of Justice Statistics, 2007), sub o pătrime. În
acest context, este posibil ca majoritatea cetăţenilor – nefamiliarizaţi cu specificul,
activitatea poliţiştilor sau particularităţile sistemului de justiţie penală – să aibă
mijloacele media ca principală sau chiar singulară sursă de informare şi formare
de opinii şi atitudini (Chapman, Mirrlees-Black & Brawn, 2002).
Făcând o trecere în revistă a literaturii de specialitate, putem observa că
abundă în dovezi contradictorii cu privire la impactul pe care experienţa personală
directă, pe de o parte şi indirectă, pe de alta, îl are în formarea atitudinii cetăţenilor.
O serie de studii indică o evaluare a poliţiştilor mai favorabilă în cazul persoanelor
care nu au avut vreun contact direct cu poliţia în anii anteriori, faţă de cei care au
avut astfel de experienţe şi la care se constată o degradare considerabilă a încrederii
în poliţie (Bradford, Jackson & Stanko, în presă; FitzGerald, Hough et al., 2002;
Skogan 2005, 2006, 2009). Mai mult, cu cât numărul interacţiunilor creşte, cu atât
efectul negativ asupra atitudinii faţă de poliţie este mai evident (Rosenbaum, Schuck
et al., 2005).
Alţi autori (de ex., Brown & Benedict, 2002; Decker, 1981) susţin tipul
experienţei personale cu poliţia drept predictor atitudinal important, în sensul că
interacţiunea pozitivă favorizează percepţia poliţiştilor, iar contactul negativ induce
aprecieri negative (Worrall, 1999); alţii arată că interacţiunile pozitive cu poliţia nu
aduc o îmbunătăţire la nivel atitudinal (Miller, Davis, Henderson, Markovic &
Ortiz, 2003). Skogan subliniază în acest context că ideile pre-existente modelează
în sine orice nouă experienţă; bagajul emoţional, cultural şi social poate juca un rol
determinant în maniera în care este interpretat atât procesul în sine, cât şi rezultatul.
Datele sunt destul de amestecate şi oarecum neclare, cu atât mai mult cu cât
cercetările efectuate nu indică dacă efectul este mai puternic pentru unul dintre cele
două contexte: Cheurprakobkit (2000), spre exemplu, susţine că interacţiunea
pozitivă are o mai mare influenţă asupra atitudinii faţă de poliţie comparativ cu cea
negativă, în timp ce Dean (1980) evidenţiază contrariul.
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Totodată, tipul contactului cu poliţia, în sensul că acesta este iniţiat de poliţist
sau, dimpotrivă, are loc la iniţiativa cetăţeanului, ar putea constitui predictor
atitudinal. Conform lui Davis şi Henderson (2003), interacţiunile iniţiate de cetăţeni
includ cel mai frecvent reclamaţii, plângeri în contextul unor infracţiuni, solicitarea
de intervenţii în situaţii de urgenţă, raportarea de persoane suspecte sau reclamare a
tulburării ordinii şi liniştii publice. Referitor la acest palier, Rosenbaum şi colab.
(2005) arată că interacţiunile iniţiate de cetăţeni au tendinţa de a imprima o
imagine mai favorabilă lucrătorilor de poliţie, indiferent dacă rezultatul activităţii
este unul satisfăcător sau nu. Alţi autori susţin doar parţial aceste date, în sensul că
aprecierea se erodează în contextul nemulţumirii cetăţenilor faţă de rezultatul
obţinut (Schafer, Huebner & Bynum, 2003).
Pe de altă parte, interacţiunile iniţiate de poliţie, involuntare, vizează de cele
mai multe ori opriri în trafic, sancţionări, executări ale mandatelor de arestare
(Sced, 2004). Acest tip de situaţii, impregnate frecvent de o încărcătură negativă şi
consecinţe neplăcute (Skogan 2005), poate constitui un important factor în modelarea
imaginii publice a poliţiştilor.
În ultimile decenii, mass-media a devenit o componentă centrală a vieţii
cotidiene (Doyle, 2000), capabilă a contura realitatea socială şi a influenţa relaţia
dintre poliţie şi cetăţeni (Kohl, 2011), astfel că, atât publicul, cât şi poliţia depind în
mare măsură de mijloacele de informare în masă: unii pentru a-şi promova
activitatea şi rezultatele obţinute, urmărind astfel augmentarea încrederii populaţiei
şi implicit cooperarea acesteia, ceilalţi pentru a-şi contura/completa perspectiva
asupra subiectului. Temele şi situaţiile care atrag, însă, atenţia şi stârnesc interesul
presei pot zdruncina puternic încrederea cetăţenilor în poliţie şi pot afecta în mod
negativ imaginea instituţiei (Weitzer, 2002). Acest aspect joacă un rol central, mai
ales dacă luăm în considerare părerea lui Reiner (1994 în Shepherdson, 2014),
conform căreia Poliţia reprezintă în egală măsură o problemă de substanţă, cât şi de
imagine, sau altfel spus, ceea ce face este la fel de important ca şi maniera în care
este reprezentată.
În acest context, studiile cu privire la influenţa media asupra imaginii publice
aduc dovezi neclare: unele susţin influenţa scăzută asupra percepţiei publice
(Jackson, Bradford et al., 2013), în timp ce altele subliniază că expunerea mediatică nu
se asociază deloc cu nivelul încrederii (Miller şi colab., 2004) ori cu satisfacţia
cetăţenilor faţă de poliţie (Sabet, 2012). O altă categorie identifică o corelaţie
negativă între nivelul încrederii populaţiei şi expunerea mediatică: cu cât expunerea
este mai accentuată, cu atât nivelul de „negativism” este mai mare (Robinson, 1976
citat de Norris, 2001), în timp ce o a patra categorie subliniază că pe măsură ce
oamenii se uită mai mult la ştiri sau citesc articole de presă şi acordă o atenţie
sporită subiectului, sunt mai informaţi şi au o încredere mai ridicată în poliţie
(Norris, 2000).
Sintetizând, studiile de specialitate, deşi cu rezultate relativ convergente, aduc
parţial dovezi că experienţa personală, voluntară sau nu, precum şi interacţiunea
mediată, prin intermediul grupului de egali sau a mijloacelor de informare în masă
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relaţionează în mod semnificativ şi influenţează atitudinea cetăţenilor cu privire la
poliţişti. Aceste informaţii provin însă, cu precădere, din zona anglo-saxonă, unde
literatura de specialitate a acordat o mare importanţă analizei imaginii poliţiei. Nu
putem afirma acelaşi lucru însă şi despre spaţiul autohton, studiile care au vizat
asemenea teme fiind foarte puţine (de ex., Andreescu & Keeling, 2010; Constantin
& Stoica-Constantin, 1999; Rus şi colab., 2012).
În acest context, apar plauzibile întrebările legate de influenţa pe care experienţa
personală cu oamenii legii o are asupra imaginii publice a poliţiştilor români, de
impactul pe care mass-media îl are asupra manierei în care populaţia percepe
poliţiştii.
2. METODOLOGIA CERCETĂRII

Prezentul studiu are caracter descriptiv-explicativ, bazat pe un design transversal şi încearcă să răspundă la următoarele întrebări:
1. Influenţează interacţiunea cu poliţia maniera în care sunt percepuţi poliţiştii?
2. Expunerea mediatică la diverse subiecte privind poliţia afectează în vreun
fel imaginea atribuită poliţiştilor?
Ipotezele specifice derivate sunt:
H1: Pornind de la prezumţia că experienţa personală modelează atitudinile şi
că cel mai des contactele cu poliţia au încărcătură emoţională preponderent negativă,
estimăm că în contextul existenţei unor interacţiuni directe în ultimii 2 ani,
populaţia va avansa aprecieri mai negative cu privire la poliţişti comparativ cu
persoanele care nu au avut contacte directe cu oamenii legii;
H2: Tipul contactului modelează atitudinea faţă de poliţişti, în sensul că interacţiunile iniţiate involuntar (la iniţiativa oamenilor legii) se vor asocia cu un nivel
mai ridicat de negativism în aprecierea acestora, comparativ cu experienţele voluntare,
cu impact favorabil asupra percepţiei imaginii poliţiştilor;
H3: Frecvenţa contactelor influenţează în mod direct atitudinea faţă de poliţie:
persoanele mai des expuse interacţiunii cu poliţiştii vor avansa aprecieri mai
negative;
H4: Expunerea mediatică cu caracter general influenţează în mod pozitiv
imaginea atribuită poliţiştilor, în raport cu expunerea mai intensă la subiecte cu
tematică negativă, deviantă, care afectează maniera în care sunt văzuţi poliţiştii;
2.1. PARTICIPANŢI LA STUDIU

Datele din cadrul acestui studiu au fost colectate la nivelul anului 2014, ca
parte a unei cercetări mai ample cu privire la imaginea poliţiştilor români.
Eşantionul este unul de convenienţă, al cărui număr de subiecţi se ridică la 280 de
persoane cu participare voluntară. Invalidarea unor protocoale a făcut ca numărul
celor reţinute în cercetare să se rezume la 262.
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Caracteristicile demografice ale eşantionului sunt următoarele: distribuţia în
raport cu genul indică o pondere de 59% femei, 41% bărbaţi, în timp ce vârsta
participanţilor variază între 18 şi 68 de ani (m=31.3, σ=10.1); nivelul educaţional
este şi el diferit (studii medii – 63%; studii universitare – 29%; studii postuniversitare – 8%), iar sfera profesională diversă (studenţi cu diferite specializări:
preponderent psihologie şi drept – 30%; muncitori calificaţi – 25%; cadre didactice –
10%; profesii liberale – 9%; agenţi de vânzări – 15%; altele – 11%).
2.2. METODE DE CULEGERE A DATELOR

Variabila dependentă (VD): Imaginea percepută a poliţiei, evaluată din
perspectivă atitudinală, prin intermediul Diferenţiatorului Semantic de Evaluare a
Imaginii Poliţiei, scală elaborată în cadrul unei cercetări anterioare (Ciabuca, 2014).
Instrumentul oferă o evaluare generală a poliţiştilor, înscriindu-se ideii susţinute de
LaFree (1998 apud Gallagher şi colab., 2001), conform căreia imaginea poliţiei
face parte dintr-un complex atitudinal mai extins.
Variabile independente (VI):
a. Contactul cu Poliţia. După cum am văzut, în literatura de specialitate
există o insuficientă clarificare a contribuţiei experienţei personale la conturarea
imaginii pe care cetăţenii o au în raport cu poliţiştii, dovezile fiind oarecum contradictorii. În acenst sens, am avut în vedere trei aspecte legate de experienţa personală
cu poliţia:
– existenţa sau nu a vreunei interacţiuni între subiect şi poliţie, evaluată prin
item dihotomic prin menţionarea vreunei întâlniri cu Poliţia în ultimii 2 ani;
– stabilirea tipului de interacţiune (voluntară/iniţiată de subiect; involuntară/
iniţiată de poliţist; aleatoare), prin selectarea dintr-o listă de situaţii prestabilite;
– indicarea frecvenţei situaţiilor care corespund experienţei personale a subiectului (prin 3 variante prestabilite de răspuns).
În acest sens, subiecţilor care au răspuns afirmativ la itemul filtru legat de
existenţa sau inexistenţa vreunei experienţe cu poliţia în ultimii 2 ani li s-a solicitat
să selecteze dintr-o listă de 15 situaţii pe cele care corespund experienţei personale
şi, totodată, să menţioneze frecvenţa fiecăreia dintre acestea.
Referitor la variabila „iniţiatorul contactului cu poliţia”, din cele 15 potenţiale
ocazii de contact, primele 7 indică situaţii de interacţiune voluntară (contact iniţiat
de cetăţean), următoarele 7 vizează contexte în care iniţiativa aparţine poliţistului,
pentru ca ultimul item să implice o situaţie de interacţiune întâmplătoare (potenţial
neutră). Itemii cu referire la contactul voluntar au rezultat din prelucrarea răspunsurilor
la o întrebare de tip deschis privind situaţiile în care subiecţii ar solicita sprijinul
unui poliţist, item ce a făcut obiectul unei cercetări pilot derulate anterior pentru
culegerea de date (N = 355). Astfel, menţiunile cu frecvenţa cea mai ridicată au
fost selectate pentru a fi incluse în cercetarea propriu-zisă. Pe de altă parte, itemii
cu referire la interacţiunea involuntară au fost preluaţi dintr-un studiu efectuat de
Skogan (2005).
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b. Expunerea mediatică, văzută ca indicator al contactului pe care populaţia
îl are cu poliţia în manieră mediată, mai ales că putem să ne formăm o opinie
despre un subiect chiar în lipsa contactului direct cu obiectul respectiv şi a faptului
că unii oameni îşi construiesc opinia despre poliţişti preponderent pe baza informaţiilor de la televizor (Weitzer & Tuch, 2005).
Pentru a surprinde această influenţă, am optat pentru itemi singulari, după
cum urmează:
– Gradul de expunere mediatică a fost măsurată pe baza unui item singular
(„Cât de des citiţi articolele din presă sau urmăriţi la televizor emisiuni unde sunt
dezbătute aspecte legate de Poliţie sau poliţişti?”) pe care respondenţii au trebuit să
îl evalueze prin selectarea uneia dintre cele patru variante de răspuns („săptămânal”;
„o dată – de 2 ori pe lună”; „mai rar decât o dată pe lună”; „nu mă interesează
subiectul”). Prima dintre variante a fost apreciată ca indicând o frecvenţă ridicată
(„des”), cea de-a doua una medie („câteodată”), iar a treia un nivel scăzut („rar”).
A patra variantă de răspuns, prin care se aprecia lipsa de interes pentru asemenea
teme, a constituit un criteriu de incluziune în analiză; opţiunea pentru această
variantă de răspuns atrăgând după sine excluderea subiecţilor respectivi;
– evidenţierea gradului de expunere mediatică negativă (la conduite neconforme, deviante şi abateri ale poliţiştilor de la standarde etice şi deontologice) –
printr-o formulare similară itemului precedent.
3. PRELUCRAREA ŞI ANALIZA DATELOR
3.1. EXPERIENŢA DIRECTĂ

H1: Pornind de la prezumţia că experienţa personală modelează atitudinile şi
că cel mai des contactele cu poliţia au încărcătură emoţională preponderent
negativă, estimăm că în contextul existenţei unor interacţiuni directe în ultimii
2 ani, populaţia va avansa aprecieri mai negative cu privire la poliţişti comparativ
cu persoanele care nu au avut contacte directe cu oamenii legii.
Verificarea ipotezei de nul a implicat analiză comparativă adecvată tipului de
date (eşantioane independente, distribuţie parametrică, date de tip numeric, diferenţiate
dihotomic). Rezultatul obţinut arată că nu există o diferenţă semnificativă între
scorurile obţinute în cele două contexte [t(231)= –1.79, p = .074, nesemnificativ
statistic]: cei care au interacţionat cu poliţia în ultimii 2 ani (M = .05, SD = 24,33)
şi cei care nu au avut contact direct cu poliţiştii în intervalul respectiv (M = 5,85,
SD = 24.82) manifestă tendinţe similare în apreciere. Cu alte cuvinte, simpla
interacţiune cu oamenii legii nu influenţează, cel puţin în cazul eşantionului
evaluat, imaginea conturată cu privire la poliţişti.
În consecinţă, am vrut să stabilim dacă alte variabile ce ţin de experienţa
directă, respectiv frecvenţa interacţiunii sau promotorul acesteia, joacă vreun rol
în determinarea atitudinii faţă de poliţişti, rezultatele obţinute prin încrucişare fiind
sintetizate tabelar (vezi tabelul nr. 1). După cum se poate remarca, cele mai frecvente
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sunt interacţiunile singulare cu lucrătorii de poliţie. Astfel, la nivelul grupului
evaluat, din cele 412 contacte menţionate de subiecţii care au afirmat existenţa
vreunei interacţiuni în intervalul vizat (N = 127), pentru 68% dintre aceştia a fost
vorba despre o singură împrejurare; 21% susţin că au avut aproximativ 2–3
experienţe personale cu poliţiştii în decursul ultimilor 2 ani, pentru ca doar 11% să
menţioneze o frecvenţă mai mare. Majoritatea interacţiunilor se produce la iniţiativa
poliţiştilor (în manieră involuntară) (fr. = 198); însă un număr însemnat de situaţii
vizează şi contactul voluntar (fr. = 168). Dintre cele din prima categorie, majoritatea
ţine de contextul rutier, preponderent cu persoana chestionată în calitate de
conducător auto: din totalul interacţiunilor iniţiate de poliţişti, peste 55% reprezintă
opriri în trafic pentru controlul de rutină şi 30% în condiţiile aplicării unor sancţiuni
pentru nerespectarea regimului de circulaţie. Aceste două situaţii însumează o
pondere de 26% din totalul contactelor cu poliţia, independent de alte variabile.
Tabelul nr. 1
Situaţiile de interacţiune dintre cetăţeni şi poliţie – frecvenţă şi procente (N = 127)
Nr.
crt.

Situaţie

Am sesizat poliţia ca victimă a unei infracţiuni (de
1.
ex., furt, distrugere, loviri sau alte violenţe etc.)
Am sesizat poliţia ca martor al unei infracţiuni (de ex.,
2.
furt, distrugere, loviri sau alte violenţe etc.)
Am sesizat poliţia în legătură cu ceva suspect
3.
(zgomote, o situaţie, o persoană etc.)
4. Am sesizat poliţia în legătură cu un accident rutier
Am apelat la poliţie într-o situaţie de tulburare a
5.
ordinii şi liniştii publice
6. Am solicitat poliţiştilor unele informaţii
7. Am vrut să ofer poliţiştilor unele informaţii
Contact voluntar (N)
8. Am fost oprit în trafic pentru un control de rutină
Am fost sancţionat pentru încălcarea unei/unor
9.
reguli de circulaţie
10. Am fost implicat într-un accident rutier ca şofer
Poliţiştii mi-au solicitat date ca victimă a unei
11.
infracţiuni
Poliţiştii mi-au solicitat date ca martor al unei
12.
infracţiuni sau contravenţii
Poliţiştii mi-au solicitat documentele la control (ca
13.
pieton)
Poliţiştii m-au abordat pentru a-mi oferi unele
14.
informaţii
Contact involuntar (N)
Am un vecin, un prieten, o cunoştinţă sau o rudă care
15.
lucrează în poliţie
16. Altă situaţie (precizaţi)
Total interacţiuni (N)

1 dată

2–3 ori

4 sau mai
multe ori
N
%

Total
contacte
N
%

N

%

N

%

27

21.26

9

7.09

2

1.57

38

29.92

14

11.02

5

3.94

2

1.57

21

16.54

14
25

11.02
19.69

3
5

2.36
3.94

2
–

1.57
–

19
30

14.96
23.62

15
15
12
122
43

11.81
11.81
9.45
72.62
33.86

3
2.36
7
5.51
2
1.57
34 20.24
17 13.39

1
2
3
12
10

0.79
1.57
2.36
7.14
7.87

19
24
17
168
70

14.96
18.90
13.39
40.7
55.12

30
12

23.62
9.45

7
1

5.51
0.79

2
1

1.57
0.79

39
14

30.71
11.02

11

8.66

6

4.72

3

2.36

20

15.75

13

10.24

5

3.94

2

1.57

20

15.75

20

15.75

4

3.15

2

1.57

26

20.47

7
136

5.51
68.69

1
41

0.79
20.71

1
21

0.79
10.61

9
198

7.09
48

22
1
280

17.32
0.79
67.96

12

9.45

12

9.45

46

36.22

87

21.12

45

10.92

412
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Referitor la circumstanţele iniţiate voluntar, aici cele mai frecvente sunt
referirile la sesizarea poliţiei în contextul victimizării personale în caz de infracţiune.
Acestea reprezintă aproape 30% din categoria celor voluntare, însă doar 9% din
totalul interacţiunilor. Tot la acest nivel, mai frecvent menţionată a fost sesizarea
poliţiştilor în condiţiile producerii unui accident rutier (23,6% în cadrul categoriei,
7% din total).
În concluzie, cel mai frecvent populaţia intră în contact cu oamenii legii în
situaţii cu potenţială încărcătură emoţională negativă, fie din postura de contravenient, fie din cea de victimă. Apare, aşadar, plauzibilă expectanţa ca atitudinea
faţă de poliţie să fie afectată de experienţa personală anterioară.
Verificarea prezumţiei legată de caracteristicile situaţiei de interacţiune a
implicat efectuarea unei analize de varianţă one-way ANOVA, având atitudinea
faţă de poliţişti ca VD şi categoriile situaţionale privind contactul cu poliţia drept
variabilă de grupare: (1) interacţiune exclusiv sau preponderent voluntară; (2) interacţiune exclusiv sau preponderent involuntară; (3) interacţiune ambivalentă.
Prelucrările statistice au relevat însă lipsa unor diferenţe semnificative în privinţa
manierei de evaluare a poliţiştilor sub influenţa experienţei personale cu poliţia
[F(1,96) = 0.2, p = .98, nesemnificativ statistic]. Cu alte cuvinte, indiferent dacă cel
care iniţiază contactul cu poliţia este persoana în cauză sau poliţistul, atitudinea
faţă de oamenii legii nu variază în raport cu acest criteriu.
Nici frecvenţa contactelor nu influenţează modul de apreciere a poliţiştilor
de către cetăţeni, fapt verificat prin analiză de regresie bivariată de tip OLS [β = –.05,
F (1, 121) = .26, p = .60, nesemnificativ statistic].
Prelucrarea datelor efectuată până în acest moment ne-a evidenţiat faptul că
experienţa directă cu poliţia este irelevantă în raport cu atitudinea cetăţenilor faţă
de poliţie. Drept urmare, atenţia noastră s-a focalizat pe evaluarea efectului pe care
experienţa mediată îl are asupra variabilei considerate.
3.2. EXPERIENŢA INDIRECTĂ

H4: Expunerea mediatică cu caracter general influenţează în mod pozitiv
imaginea atribuită poliţiştilor, în raport cu expunerea mai intensă la subiecte cu
tematică negativă, care afectează maniera în care sunt văzuţi poliţiştii.
Verificarea statistică a ipotezei s-a realizat în baza a două analize de varianţă
one-way ANOVA, având ca VD atitudinea faţă de poliţişti şi, în primul caz, variabilă
de grupare frecvenţa expunerii mediatice de tip general, respectiv frecvenţa
expunerii mediatice de tip negativ, pentru prelucrarea secundă, variabile de tip
ordinal, cu trei trepte: rar, câteodată, des.
Gradul de expunere mediatică se pare că are o influenţă semnificativă asupra
atitudinii populaţiei faţă de poliţie, atât în ceea ce priveşte contactul cu subiecte cu
caracter general, cât şi negativ.
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Astfel, testul F omnibuz ne indică faptul că intensitatea expunerii mediatice
la tematică cu caracter general cu privire la poliţişti influenţează imaginea publică
[F(2,202) = 4.61, p = .01], comparaţiile post-hoc prin testul Hochberg GT2 (pentru
număr inegal de subiecţi şi dispersii egale – conform testului Levene, nesemnificativ
statistic) nuanţând datele: diferenţe apar doar între cei care declară că urmăresc
„des” astfel de subiecte, comparativ cu cei care doar „câteodată” se expun mediatic
în acest sens. Astfel, persoanele care urmăresc cu frecvenţă ridicată diverse canale
mediatice pentru a se informa în legătură cu poliţia (M = 9.2, SD = 27.72) conturează o imagine mai favorabilă poliţiştilor, comparativ cu cei care urmăresc doar
ocazional asemenea emisiuni sau articole de presă (M = –2.76, SD = 27.86) (p < .05).
Cu alte cuvinte, indivizii care dau dovadă de un nivel ridicat de interes în privinţa
subiectelor care abordează diverse aspecte legate de poliţişti şi activitatea lor,
manifestă o atitudine mult mai pozitivă în comparaţie cu cei care arată un interes
moderat şi care indică o atitudine mai degrabă neutră (M = –2.76, min = –66.0, max =
66.0). În schimb, între celelalte variante comparate, diferenţele obţinute nu sunt
apreciate ca semnificative, prin faptul că valorile respective depăşesc pragul de
admisibilitate statistică stabilit de comunitatea ştiinţifică p ≤ .05. În ciuda acestui
fapt, remarcăm însă că atitudinea faţă de poliţie manifestată de cei care se informează
destul de rar din surse media în privinţa poliţiştilor este una mai degrabă pozitivă
(M = 87.76, min = –41.0, max = 55.0, SD = 21.58), destul de apropiată cu cea
indicată de prima categorie.
Analiza de varianţă ANOVA efectuată în baza expunerii mediatice de tip
negativ a relevat existenţa unei influenţe semnificative pe care expunerea mediatică
de tip negativ o are asupra imaginii atribuite poliţiştilor [F(2,198) = 6.04, p = .003],
în timp ce procedura post-hoc de tip Hochberg GT2 arată că aceste diferenţe sunt
valabile tot pentru una dintre cele trei situaţii comparate: persoanele care urmăresc
frecvent ştiri sau relatări cu caracter negativ legate de conduitele lucrătorilor de
poliţie (M = –2.26, SD = 27.9) vor avea o atitudine mai negativă faţă de cele care au
contact mediatic cu asemenea situaţii doar uneori (M = 10.07, SD = 23.35) (p < .05).
Sintetizând, se pare că persoanele cu gradul cel mai mare de interes şi,
potenţial, cel mai bine informate asupra subiectului, alături de cei care manifestă un
interes destul de scăzut în domeniu, avansează o atitudine destul de similară,
predominant pozitivă. Atitudinea negativă o regăsim mai degrabă la cei care se
poziţionează oarecum la mijloc ca şi interes mediatic general. Expunerea intensă la
subiecte generale relaţionează cu atitudinea favorabilă, în timp ce expunerea la
tematică deviantă se asociază cu o imagine publică evident nefavorabilă.
Un aspect interesant a rezultat în acest context din încrucişarea frecvenţelor
pentru expunerea mediatică generală cu cele ale expunerii mediatice negative
(crossbatulation) – vezi figura nr. 1, în sensul că persoanele care urmăresc cel mai
frecvent emisiuni sau ştiri de tip negativ cu referire la poliţişti sunt cele care de
altfel prezintă un interes mediu pentru subiect („câteodată”). Indivizii cu gradul de
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interes cel mai crescut (şi, probabil, mai bine informaţi) au atitudinea cea mai
favorabilă faţă de poliţie, în timp ce aceia care urmăresc din când în când emisiuni
sau ştiri care dezbat problemele poliţiştilor se focalizesază preponderent pe cele de
tip negativ, printr-o expunere mediatică nefavorabilă intensă, conturând cel mai
nefavorabil imaginea poliţiştilor (χ2 = 14.26, r2 = .061, p = .006).

Figura nr. 1. Încrucişarea frecvenţei expunerii mediatice de tip general,
cu expunerea mediatică de tip negativ.

În concluzie, persoanele care sunt frecvent expuse mediatic la subiecte care
tratează la modul general evenimente, situaţii etc. care au în centrul lor poliţia sau
pe reprezentanţii acesteia, vor contura o imagine mai pozitivă comparativ cu cei
care se expun moderat. Dacă însă, centrul de interes cade asupra subiectelor de
factură negativă (expunere mediatică nefavorabilă), atunci o interacţiune frecventă
de acest tip se va asocia cu o atitudine negativă, aspect susţinut şi de studii
anterioare.
4. CONCLUZII

Pentru a evidenţia influenţa experienţei personale directe şi a celei mediate
asupra atitudinii faţă de lucrătorii din Poliţie, au fost testate patru ipoteze. Prelucrările efectuate au reliefat însă că experienţa personală nu afectează în mod
semnificativ percepţia cetăţenilor. Cu alte cuvinte, faptul că interacţionează sau nu
cu poliţia, în mod singular sau repetat, ori dacă este vorba despre o acţiune
1

Coeficientul de determinare al mărimii efectului r2 s-a calculat cu ajutorul http://www.
campbellcollaboration.org/escalc/html/EffectSizeCalculator-R5.php
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voluntară (iniţiată de individ) sau despre una involuntară (la iniţiativa poliţistului)
sunt elemente care nu modelează maniera în care cetăţenii apreciază poliţiştii. Deşi
există cercetări care au ajuns la concluzii similare în privinţa interacţiunii cu poliţia
(de ex., Avdija, 2010; Rosenbaum şi colab., 2005), rezultatele noastre contrazic o
parte a studiilor din domeniu, care au arătat că evaluarea poliţiştilor este mai
favorabilă în cazul persoanelor care nu au avut vreun contact direct cu poliţia în
anii anteriori, faţă de cei care au avut astfel de experienţe şi care reduc considerabil
încrederea în poliţie (Bradford, Jackson & Stanko, în presă; FitzGerald şi colab.,
2002; Skogan 2005, 2006, 2009). Cercetările în domeniu aduc însă dovezi contradictorii şi oarecum neclare, în sensul că unele susţin că interacţiunea pozitivă
favorizează percepţia poliţiştilor, iar contactul negativ induce aprecieri negative
(Worrall, 1999).
Datele noastre concordă însă cu cele obţinute în context autohton într-un
studiu derulat de Andreescu & Keeling (2010) privind încrederea românilor în
poliţie, care a evidenţiat faptul că experienţa directă cu poliţiştii nu are o influenţă
semnificativă asupra încrederii pe care cetăţenii o au în reprezentanţii legii.
Continuând cu discutarea rezultatelor, se pare că maniera de conceptualizare
a imaginii poliţiştilor este, însă, puternic influenţată de gradul de expunere mediatică,
atât cu caracter general, cât şi negativ. Astfel, în contextul analizei bivariate,
ambele variabile şi-au demonstrat efectul asupra imaginii percepute a poliţiştilor, în
concordanţă cu o serie de cercetări anterioare (Norris, 2000; Robinson, 1976 citat
de Norris, 2001). Astfel, indivizii cu gradul de interes cel mai crescut pentru astfel
de subiecte (şi deci probabil mai bine informaţi) avansează o imagine mai favorabilă a
poliţiştilor, în timp ce aceia care urmăresc din când în când emisiuni sau ştiri care
dezbat problemele poliţiştilor se focalizează preponderent pe aspectele de tip
negativ, printr-o expunere mediatică nefavorabilă intensă şi conturează cel mai
nefavorabil imaginea poliţiştilor. Astfel, cu cât expunerea de tip negativ este mai
accentuată, cu atât nivelul de „negativism” este mai mare, idee susţinută şi de
abordări anterioare (Robinson, 1976 citat de Norris, 2001); în schimb, pe măsură ce
oamenii se uită mai mult la ştiri sau citesc articole de presă şi acordă o atenţie
sporită subiectului, fără o focalizare pe zona negativă, avansează aprecieri mai
favorabile faţă de poliţie (de ex., Norris, 2000).
Problema care apare la acest nivel este mai degrabă una de natură explicativă,
în sensul că s-a evidenţiat o asociere între cele două dimensiuni, nu şi o direcţie
cauzală. În acest context, dacă luăm în calcul efectul de selecţie, am putea susţine
că atitudinea este cea care precede expunerea mediatică la un anumit gen de
informaţii. Oamenii sunt interesaţi de un anumit domeniu şi în consecinţă vor căuta
informaţii în direcţia respectivă. Această perspectivă concordă cu teoria „utilizării
şi gratificaţiilor” (Blumler şi Katz, 1974 apud Ruggiero, 2000) care susţine că publicul
joacă un rol activ în alegerea şi utilizarea mass-media, obiceiurile respective
reflectând predispoziţiile anterioare. O alternativă explicativă ar putea veni din
zona efectelor mass-media, conform căreia ne aşteptăm ca odată cu consumul
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mediatic al unui gen de subiecte să crească şi interesul, precum şi cunoştinţele
despre subiect. Cu cât suntem mai expuşi mediatic la un anumit tip de subiecte, cu
atât suntem mai informaţi asupra domeniului. Ambele variante explicative sunt
însă de natură unidirecţională, astfel că nu pot fi pe deplin susţinute de metodologia
utilizată în cadrul prezentei cercetări. În acest context, mai adecvată pare ipoteza
„cercului virtuos” (Norris, 2000), care nu este preocupată neapărat de rezolvarea
sensului cauzalităţii şi implică acceptarea unei influenţe bidirecţionale. Cei mai
informaţi şi mai interesaţi vor acorda o atenţie sporită subiectelor de acest gen. La
rândul său, o mai bună informare (privind competenţele şi domeniul de activitate al
poliţiei, problematica infracţionalităţii, rezultate obţinute, dificultăţile cu care se
confruntă etc.) poate reduce distanţa socială dintre cetăţeni şi poliţişti şi implicit
poate influenţa atitudinea publică. Apreciem că, deşi limitate de o serie de aspecte
metodologice ce ţin, pe de o parte, de selecţia participanţilor (eşantion de convenienţă), iar pe de alta, de maniera (subiectivă) de măsurare a expunerii mediatice
(prin autoraportare), rezultatele obţinute contribuie la clarificarea relaţiei dintre
expunerea mediatică şi atitudinea populaţiei faţă de poliţişti. Astfel, deşi bidirecţională, relaţia dintre cele două este una pozitivă, iar în contextul unei urmăriri mai
frecvente a temelor legate de subiectul „poliţie” există, în mare măsură, şanse ca
nivelul cunoaşterii în domeniu să fie mai bun, iar atitudinea îmbunătăţită.
Primit în redacţie la: 8.05.2017
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REZUMAT
Poliţia reprezintă în egală măsură o problemă de substanţă, cât şi de imagine, astfel că ceea ce
face este la fel de important ca şi maniera în care este reprezentată (Reiner, 1994 în Shepherdson,
2014). Rezultatele cercetărilor în domeniu sunt încă destul de contradictorii şi ambigue, sens în care
prezentul studiu a vizat analizarea importanţei pe care experienţa directă cu poliţia, pe de o parte, dar
şi impactul expunerii mediatice, pe de alta, îl are asupra manierei în care populaţia „vede” poliţiştii.
Rezultatele obţinute scot în evidenţă faptul că nu interacţiunea directă în sine joacă rolul central,
frecvenţa contactelor sau cine este iniţiatorul acestor interacţiuni (poliţistul sau cetăţeanul), ci
expunerea mediatică la teme referitore la acţiuni, activităţi sau conduite ale poliţiştilor.

CONDUITA RUTIERĂ A ŞOFERILOR MILITARI IMPLICAŢI
ÎN ACCIDENTE DE CIRCULAŢIE
MADALINA ŢOI,
Biroul Psihologie, Jandarmeria Română;
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Abstract
Scientific literature and previous research support the existence of relationships between traffic
behaviors and involvement in road accidents. The purpose of this study was to find out if drivers’
behaviors can differentiate between two groups of military drivers involved in traffic accidents (with
or without guilt). The data were collected on a sample of 146 military drivers from a public order
institution who were involved in road accidents, between 2015 and 2016 (54 have been found guilty).
An anamnesis questionnaire developed by Chris S. Dula in 2000 and adapted to the research requirements
was used to measure traffic behaviors. Research results do not support the idea that major traffic
behavior differentiate between the two groups of drivers, and only a small number of behaviors in
traffic differentiate between the two categories.
Cuvinte-cheie: accidente de circulaţie, personal militar, comportament în trafic.
Keywords: road accidents, military personnel, traffic behavior.
1. INTRODUCERE

Accidentele rutiere constituie o problemă socială serioasă în întreaga lume.
Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS, 2016), circa 1,25 milioane de
persoane mor în fiecare an în urma accidentelor produse în trafic. Conform OMS
cei mai importanţi factori de risc sunt viteza, consumul de alcool, nepurtarea
centurii de siguranţă şi distragerea atenţiei şoferilor, aceasta din urmă incluzând şi
folosirea telefoanelor mobile în timpul condusului. După cum se poate observa din
raportul OMS, principalele cauze ale accidentelor de circulaţie sunt datorate
factorului uman prin adoptarea unor comportamente sau atitudini riscante.
Accidentele de circulaţie figurează printre principalele trei cauze de deces,
după bolile cardio-vasculare şi cancer si reprezintă una din principalele cauze ale
morţii, suferinţei şi pierderilor economice în societăţile moderne. Tot statisticile ne
∗
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indică faptul că accidentul rutier este cauza nr. 1 a deceselor înregistrate pe
segmentul de vârstă 6–24 ani ocupând totodată locul 3 în lume pentru toate grupele
de vârstă.
Accidentele rutiere pot fi considerate o adevărată boală a civilizaţiei
moderne, ceea ce impune abordarea cu seriozitate a fenomenului şi punerea în
practică a metodelor de prevenire în vederea reducerii numărului şi consecinţelor
acestora.
1.1. STILURI DE CONDUCERE ADOPTATE ÎN TRAFIC

Răspunderea pentru accidentele de maşină este asociată cu stilul de
conducere. Abilitatea de conducere se referă la abilitatea şoferilor de a-şi menţine
controlul asupra vehiculului şi de a răspunde într-un mod adaptiv la situaţii
complexe de trafic. Această abilitate se presupune că va creşte odată cu practicarea
şi învăţarea. Prin stil înţelegem modul în care şoferii aleg să conducă vehicule sau
modul lor de conducere obişnuit, inclusiv caracteristici precum viteza, kilometrii
parcurşi, nivelul de atenţie, asertivitatea, care nu sunt influenţate de atitudini şi
credinţe în ceea ce priveşte condusul, ci de nevoi şi valori mai generale (Elander,
West şi French, 1993).
O conceptualizare a stilului de conducere obişnuit al unei persoane, în care
indivizii se pot implica de obicei este oferită de către Taubman-Ben-Ari, Mikulincer
şi Gillath (2004):
• stilul de conducere disociativ reflectă tendinţa de a fi distras în timpul
conducerii şi de a comite erori de conducere datorită acestei distrageri;
• stilul de conducere anxios se referă la simţirea pronunţată a anxietăţii şi
suferinţa în timpul conducerii, acestea fiind expresia lipsei de securitate cu privire
la abilităţile persoanei de a conduce;
• stilul de conducere riscant se referă la încălcarea deliberată a normelor de
conducere sigură şi tendinţa de a se angaja în acţiuni riscante (curse cu alte maşini,
depăşiri riscante etc.);
• stilul de conducere furios constă în tendinţa de a se simţi iritabil, supărat şi
de a se comporta agresiv faţă de alţi şoferi, cum ar fi claxonatul sau lumina
intermitentă;
• stilul de conducere cu viteză mare implică tendinţa de a conduce rapid şi
de a exprima presiune temporală în timpul condusului;
• stilul de conducere ce reduce stresul se referă la tendinţa de a se angaja în
activităţi de relaxare în timpul condusului, pentru a reduce sentimentele negative;
• stilul de conducere al răbdătorului reflectă tendinţa de a fi calm şi
respectuos faţă de ceilalţi şoferi şi a nu simţi presiune în timp ce conduce;
• stilul de conducere atent reprezintă tendinţa de a fi atent la drum şi de a
respecta regulile de circulaţie.
Mai multe cercetări (Groeger şi Rothengatter, 1998; Harre, 2000; Miller şi
Taubman-Ben-Ari, 2010; Ulleberg şi Rundmo, 2003) indică un set de factori care
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influenţează stilurile de conducere. De exemplu, s-a constatat că stilurile de
conducere mai puţin adaptative (riscante, disociative, anxioase şi agresive) s-au
diminuat în mod constant odată cu înaintarea în vârstă şi, invers, metode mai
adaptative de conducere (conducerea atentă) au fost asociate pozitiv cu vârsta
(Trógolo, Melchior şi Medrano, 2014).
Huguenin (1997) susţine că înţelegerea psihologiei conducătorului auto ar
putea beneficia de un model teoretic general dacă ar include o componentă
referitoare la dispoziţia acestuia, una legată de procesele cognitive şi aptitudinile
motorii şi una legată de caracteristicile situaţionale. Acest lucru înseamnă că,
eficient ar fi să putem surprinde atât interacţiunea dintre stările de moment şi
trăsăturile stabile ale şoferilor, cât şi relaţia dintre aptitudinile cognitiv-motorii şi
stilul de conducere, toate acestea printr-o raportare globală la factorii socioculturali şi situaţionali, aspecte ce ar putea vorbi despre situaţiile de risc în trafic
(după Havârneanu, 2013).
Şoferii au fost analizaţi pe două componente diferite: skill (ceea ce pot să
facă) şi stil (ceea ce fac efectiv). Activitatea de conducere a fost divizată în două
părţi: performanţa în sarcină, care se bazează pe abilităţile cognitive şi motorii şi
comportamentul, care se bazează pe stilul de conducere (Rothengatter şi Huguenin,
2004). Şoferii cu aptitudini şi abilităţi bune nu sunt neapărat şi siguri în trafic.
Abilităţile bune pot fi benefice dar nu şi suficiente pentru un şofat sigur în prezenţa
unor factori de personalitate care îi pot îndrepta greşit sau combinate cu o motivaţie
antisocială. Studierea şi explicarea componentei de stil este mai dificilă deoarece
face apel la cel puţin trei factori cauzali aflaţi în interacţiune: factori de
personalitate, factori motivaţionali şi stilul de conducere format într-un context
social specific (Havârneanu, 2013).
1.2. NECESITATEA CERCETĂRII

În anul 2015 au fost 84 de accidente dintre care, în urma constatărilor organelor
abilitate, 34 au fost declarate cu vinovăţia şoferilor instituţiei, iar 50 au fost din
vina altor participanţi la trafic. În anul 2016 au fost înregistrate 98 de accidente
dintre care 32 cu vinovăţia conducătorilor auto ai instituţiei şi 66 accidente din vina
altor participanţi la trafic.
Întrucât analiza datelor privind numărul accidentelor rutiere în care au fost
implicaţi şoferii instituţiei la volanul autovehiculelor de serviciu, în perioada 2015–
2016, arată o creştere a numărului acestora, se pune problema găsirii unor soluţii de
diminuare a acestui fenomen.
Studiile în materie de comportamente/ factori ce predispun la accident în
trafic şi a siguranţei rutiere dezvoltă ideea potrivit căreia personalitatea, ca trăsătură
stabilă a individului izvorâtă din comportament, este unul din factorii importanţi,
alături de starea de moment şi circumstanţele situaţionale, pentru a prezice riscul de
implicare în accident.
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Pentru că nu există o abordare clară în privinţa aspectelor care ar putea da
răspunsul asupra probabilităţii implicării în accidente, studiul a pornit de la
următoarea întrebare: „Există comportamente care sunt asociate cu implicarea în
accident la personalul militar care conduce autovehiculele instituţiei?”
2. METODOLOGIA CERCETĂRII
2.1. OBIECTIVUL ŞI IPOTEZELE CERCETĂRII

Obiectivul acestei cercetări este de a identifica factori implicaţi în producerea
accidentelor de circulaţie la personalul militar încadrat pe funcţie de conducător
auto. Astfel, se urmăreşte măsura în care comportamentele autoevaluate ale conducătorilor auto pot oferi informaţii relevante pentru implicarea lor în accidente. În
acest sens studiul şi-a propus să testeze următoarea ipoteză:
H1: Personalul militar care produce accidente din vină proprie manifestă o
conduită rutieră diferită de cei care sunt implicaţi în accidente fără vinovăţie, altfel
spus comportamentul în trafic ar putea prezice implicarea în accidente.
2.2. PROCEDURĂ ŞI PARTICIPANŢI

Lotul de participanţi a fost constituit din conducători auto (militari) care în
perioada 2015–2016 au fost implicaţi în accidente rutiere cu maşinile instituţiei.
Personalul care face obiectul studiului este în număr de 182, însă datele au fost
colectate de la un număr de 146 respondenţi, cu vârste cuprinse între 24 de ani şi
60 de ani, ceea ce reprezintă un procent de 80% din personalul implicat în
accidente în perioada supusă studiului. Din lotul de participanţi 54 au fost implicaţi
în accidente cu vinovăţie şi 92 au fost implicaţi în accidente fără vinovăţie.
Aceştia îşi desfăşoară activitatea în majoritatea zonelor ţării, în instituţii
militare de ordine şi siguranţă publică. Instrumentele au fost trimise la unităţile
unde aceştia îşi desfăşoară activitatea, iar administrarea a fost realizată de psiholog.
2.3. INSTRUMENTE

Comportamentul conducătorilor auto a fost măsurat cu un formular anamnestic
construit pentru această cercetare, după modelul chestionarului demografic
(Demographic Questionaire) realizat de Chris S. Dula în anul 2000, pentru lucrarea
sa de disertaţie. Chestionarul măsoară comportamente ce ar putea predispune la
accident şi care sunt dezvoltate de şoferi în timpul condusului, dar şi pe informaţii
legate de comportamente la momentul producerii accidentului.
Chestionarul cuprinde cinci secţiuni:
a) Date de identificare (vârstă/sex, vechime de conducător auto, categoria
permisului, frecvenţa conducerii autovehiculului de serviciu)
b) Situaţia familială (stare civilă, componenţa familiei)
c) Evenimente de viaţă
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d) Chestionar autobiografic (autoaprecierea aptitudinilor de şofer, nivelul de
stres actual, nivelul de stres general, abilitatea de a menţine acelaşi nivel de performanţă sub acţiunea unor factori de stres, perioada zilei când conduce mai des,
frecvenţa condusului, frecvenţa utilizării centurii de siguranţă, frecvenţa emoţiilor
negative în condus – furie)
e) Autoevaluarea (autoevaluarea anumitor trăsături şi atitudini din perspectiva
proprie şi din perspectiva altor persoane, aspecte ce ţin de autocontrol, vigilenţă,
emoţii etc., experienţa ca şofer pe anumite tipuri de drum, experienţa ca şofer,
nivelul motivaţiei de a conduce autovehiculul personal sau de serviciu, implicarea
în evenimente rutiere (cazier rutier), implicarea în accidente rutiere la volan sau nu
pentru sine şi familie, reacţia la conflictele din trafic, condusul sub influenţa
alcoolului sau altor substanţe)
f) Date despre accidentul produs cu autovehiculul de serviciu (atitudinea faţă
de conduita preventivă – centura, viteza, date despre circumstanţele accidentului:
prezenţa unor distractori, date despre o eventuală oboseală, intervalul orar de
producere a accidentului, cogniţii şi emoţii resimţite imediat după accident,
modificări în conduită post-accident).
3. REZULTATE

În acest capitol vor fi prezentate rezultatele obţinute de cele două categorii de
şoferi (accident produs cu vinovăţie versus accident produs fără vinovăţie) în ceea
ce priveşte autoevaluarea conduitei rutiere.
Formularul autobiografic completat de şoferi a vizat aspecte referitoare la
autoevaluarea performanţei auto şi menţinerea performanţei sub stres, comportamentul în trafic, sancţiuni primite şi accidente de circulaţie, conduita în momentul
producerii accidentului.
În scopul de a identifica posibile diferenţe semnificative între accidentele
produse cu vinovăţia şoferului şi accidentele produse fără vinovăţia şoferului am
calculat testul chi-square care estimează semnificaţia asocierii dintre tipul accidentului
şi celelalte variabile măsurate prin intermediul Formularului autobiografic, iar
rezultatele sunt prezentate în tabelele următoare.
În Tabelul nr. 1 se poate observa că nu există nicio relaţie semnificativă între
tipul accidentului şi modul în care şoferii şi-au evaluat performanţa profesională şi
abilitatea de a-şi menţine nivelul de performanţă sub stres.
În Tabelul nr. 2 se poate observa că nu există nicio relaţie semnificativă între
tipul accidentului şi modul în care şoferii şi-au evaluat comportamentul rutier
general si experienţa profesională.
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Tabelul nr. 1
Comparaţie privind performanţa auto în funcţie de vinovăţia şoferului
Variabila
Chi-square
Autoevaluarea aptitudinilor de conducător auto (7 categorii)
.53
Nivelul de stres resimţit în momentul evaluării (7 categorii)
1.71
Nivelul de stres general resimţit (7 categorii)
2.98
Abilitatea de a menţine acelaşi nivel de performanţă sub acţiunea unor
.82
factori de stres (7 categorii)

df
3
5
5

p
.912
.887
.702

5

.976

În Tabelul nr. 3 se poate observa că există o singură relaţie semnificativă
între tipul accidentului şi sancţiunile primite pentru nerespectarea regulilor de
circulaţie, adică şoferii care au comis accidente din vina proprie au primit în
general mai multe sancţiuni decât cei care au fost implicaţi în accidente fără a fi
însă vinovaţi.
Tabelul nr. 2
Comparaţie privind comportamentul în trafic şi experienţa în funcţie de vinovăţia şoferului
Variabila
Intervalul orar de condus cel mai des (4 categorii)
Condus în medie număr zile/săptămână (3 categorii)
Frecvenţă condus, de obicei, în orele cu vârf de trafic (4 categorii)
Minute/zi conduse în medie (4 categorii)
Kilometri/zi condus în medie (4 categorii)
Frecvenţa purtării centurii de siguranţă (5 categorii)
Frecvenţa înfurierii pe ceilalţi şoferi (5 categorii)
Frecvenţa conducerii auto personal (4 categorii)
Frecvenţa conducerii auto serviciu (4 categorii )
Importanţa conducerii autoturismului personal în viitor (4 categorii)
Importanţa conducerii autoturismului de serviciu în viitor (4 categorii)

Chi-square
5.57
.42
.56
3.43
1.58
3.60
1.00
3.36
1.69
1.82
1.4

df
4
2
2
3
3
4
2
3
4
2
3

p
.233
.808
.753
.329
.663
.463
.604
.338
.791
.402
.705

Tabelul nr. 3
Comparaţie privind abaterile disciplinare în trafic în funcţie de vinovăţia şoferului
Variabila
Număr accidente
Sancţionări pentru nerespectarea regulilor de circulaţie (2 categorii)
Număr sancţiuni
Suspendarea permisului de conducere (2 categorii)
Urmările accidentului (6 categorii)

Chi-square
.17
10.27
1.35
.41
2.44

df
1
1
2
1
4

p
.680
.001
.508
.520
.654

În Tabelul nr. 4 se poate observa că există trei relaţii semnificative între tipul
accidentului şi unele caracteristici sau comportamente existente la momentul producerii
accidentului, şi anume variabilele singur în maşină, angrenarea în discuţii, schimbarea
conduitei după accident. Şoferii care au comis accidente din vina proprie au ales,
aproape în totalitate, să îşi schimbe comportamentul în trafic (purtarea centurii de
siguranţă, adaptarea vitezei la condiţiile de trafic, respectarea distanţei în trafic,
respectarea culorilor la semafor, acordarea de prioritate).
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Tabelul nr. 4
Comparaţie privind momentul producerii accidentului în funcţie de vinovăţia şoferului
Variabila
Purtarea centurii de siguranţă (2 categorii)
Condusul cu viteza legală (2 categorii)
Singur în maşină (2 categorii)
Angrenat într-o discuţie (2 categorii)
În discuţie cu cineva (2 categorii)
De cât timp conducea (3 categorii)
Intervalul orar de producere al accidentului (4 categorii)
Existenţa factorilor perturbatori (3 categorii)
Locul producerii accidentului (3 categorii)
Urmările accidentului (4 categorii)
Aspecte schimbate în conduita rutieră după accident (8 categorii)

Chi-square
.52
.36
7.67
9.26
.32
4.78
6.13
1.48
.78
2.61
31.87

df
1
1
1
1
1
2
4
3
2
3
1

p
.469
.545
.006
.002
.571
.091
.189
.687
.677
.455
.001

Ipoteza H1 postula că personalul militar care face accidente din vină proprie
manifestă o conduită rutieră diferită de cei care sunt implicaţi în accidente fără
vinovăţie, iar datele obţinute au arătat că nu există diferenţe semnificative din acest
punct de vedere între cele două categorii de şoferi, prin urmare, conduita în trafic
nu ar putea prezice implicarea în accidente cu vinovăţie.
4. CONCLUZII

Scopul acestui studiu a fost acela de a explica diferenţa dintre conducătorii
auto ai unei instituţii militare implicaţi în accidente rutiere cu şi fără vinovăţie din
perspectiva autoevaluării comportamentelor în trafic.
4.1. REZULTATE PRINCIPALE

Ipoteza H1 a susţinut că aspectele ce ţin de comportamentul conducătorilor
auto (autoevaluat) diferenţiază între cele două categorii. Testarea acesteia a dovedit
că doar existenţa sancţiunilor în trafic, existenţa pasagerilor în maşină, angrenarea în
discuţii şi schimbarea comportamentului după producerea accidentelor diferenţiază
între cele două categorii. Rezultatul ar putea fi explicat de faptul că existenţa
sancţiunilor explică tendinţa conducătorului auto de a nu respecta regulile impuse
de conduita preventivă în trafic, iar schimbarea comportamentului după producerea
accidentului ar putea fi explicat de studii care vorbesc despre conducătorii auto
care după ce au fost implicaţi într-un accident de circulaţie tind să fie mai atenţi la
reguli cel puţin o perioadă de timp.
Deşi în literatura de specialitate conduita la volan este asociată cu producerea
accidentelor, studiul de faţă nu a identificat diferenţe în ceea ce priveşte variabilele
majore, şi anume viteza, purtarea centurii, frecvenţa condusului. Studiul este
interesant deoarece a încercat identificarea acestor diferenţe între două categorii de
şoferi implicaţi în accidente, şi nu între cei care au făcut sau nu accidente. Prin
urmare, se poate considera că diferenţele între cele două loturi investigate ar putea
fi mai subtile sau mai nuanţate.
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O altă cauză care a dus la lipsa unor diferenţe semnificative poate ţine de
procedurile de evaluare psihologică deoarece autoevaluarea poate crea motivaţia şi
chiar oportunitatea de a distorsiona răspunsurile în scopul prezentării unei imagini
favorabile şi a obţinerii efectelor dorite. Din studiile realizate a rezultat clar faptul
că subiecţii care completează chestionare de personalitate îşi pot supraevalua propriile
caracteristici, crescându-şi scorurile, dacă doresc acest lucru. Această tendinţă
apare, cu atât mai mult, în cazul personalului din instituţiile guvernamentale, deoarece
se cunoaşte faptul că politiştii şi militarii în general îşi dezvăluie mai greu sentimentele şi ascund orice lucru care i-ar face să pară slabi în ochii examinatorului
(Liţă, 2009).
4.2. LIMITE ALE CERCETĂRII

Probabil că introducerea unui lot de participanţi din aceeaşi categorie profesională care nu au fost implicaţi în accidente de circulaţie ar fi fost potrivită pentru
diferenţierea mai clară a rezultatelor din punctul de vedere al conduitei rutiere.
Studiile viitoare vor analiza posibile diferenţe între şoferi din punct de vedere
al personalităţii, adică vor verifica dacă trăsăturile de personalitate ar putea prezice
implicarea în accidentul de circulaţie. În esenţă se vor testa ipotezele conform
cărora personalul militar care face accidente din vină proprie obţine scoruri mai
ridicate la scalele de personalitate care predispun la accidente (asumarea riscurilor,
căutarea de senzaţii, nevrotism, atitudine schimbătoare, emotivitate şi depresie) şi
scoruri mai scăzute la scalele de personalitate care pot preveni producerea
accidentelor (conştiinciozitate, atitudine calmă, controlul impulsurilor şi stabilitate
emoţională) faţă de cei care sunt implicaţi în accidente fără vinovăţie.
Primit în redacţie la: 9.07.2017
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REZUMAT
Literatura ştiinţifică şi cercetările realizate anterior susţin existenţa unor relaţii între conduita
rutieră şi implicarea în accidentele de circulaţie. Scopul acestui studiu a fost acela de a identifica dacă
comportamentul în trafic al conducătorilor auto poate diferenţia între cei care au facut accidente
rutiere din vină proprie şi cei care au fost implicaţi în accidente fără vinovăţie. Datele au fost colectate
pe un eşantion de 146 de şoferi militari dintr-o instituţie de ordine publică, care în perioada 2015–
2016 au fost implicaţi în accidente rutiere (54 au fost consideraţi vinovaţi). Pentru măsurarea
comportamentelor în trafic a fost folosit un chestionar anamnestic adaptat la cerinţele cercetării după
chestionarul demografic (Demographic Questionaire) dezvoltat de Chris S. Dula în anul 2000.
Rezultatele cercetării nu susţin teza conform căreia conduita rutieră prezice accidentele, deoarece doar
anumite comportamente în trafic au diferenţiat între cele două categorii de şoferi (existenţa sancţiunilor în
trafic, existenţa pasagerilor în maşină, angrenarea în discuţii şi schimbarea comportamentului după
producerea accidentelor).

ABORDĂRI TEORETICE ŞI PRACTIC-APLICATIVE

CERCETĂRI MODERNE REFERITOARE LA TEORIA MINŢII
ÎN CAZUL TULBURĂRILOR DIN SPECTRUL AUTIST
ALEXANDRA ANDREEA DRAGOMIR∗
Universitatea Bucureşti
Abstract
In the last few decades, tremendous progress has been made in the field of autism; from
diagnose, to intervention and research, it is a prolific domain, and the quest for answers has not come
to an end, yet. If in the first steps of early intervention has been set a hallmark, represented by ABA
therapy, later on, the young autist who has reached a cognitive level fit for his chronologic age still
faces many challanges in the social aspects of his life. It is acknowledged that children with autism
spectrum disorders have difficulties in understanding someone else’s intentions, figurative language,
or if he is being deceived. In the present paper, I approach the Theory of mind, which comes to
discover and explain the difficulties an autist has to overcome in order to be an active part in the
society, dificulties that are different from those with sensorial or mental disabilities, but also to
improve the approach set for the intervention therapy programs.
Cuvinte-cheie: teoria minţii, autism, cercetare, dezvoltare socială, cercetări.
Keywords: theory of mind, autism, research, social development, research.
1. INTRODUCERE

Cercetările desfăşurate în domeniul tulburării din spectrul autist (TSA)
evidenţiază importante lacune în dezvoltarea comunicării şi a interacţiunii sociale,
aceste aspecte reprezentând o parte dintre criteriile de diagnostic, conform DSM V.
Deşi manifestările clinice sunt extrem de diferite de la un pacient la altul, toţi cei
diagnosticaţi cu autism sau tulburări pervazive de dezvoltare prezintă o afectare
semnificativă în această arie, manifestând dificultăţi în stabilirea unor relaţii de
prietenie de calitate (Kasari et al., 2011), în special în mediul şcolar incluziv, deşi
integrarea alături de copii tipici oferă şansa de a fi expuşi la diferite contexte
sociale. Autismul implică dificultăţi importante în înţelegerea stărilor mentale, dar
dezvoltarea socială şi a comunicării nu se rezumă la atât, începând cu mult înaintea
vârstei de patru ani, la care se poate vorbi de teoria minţii la copii. În primul an de
viaţă, interacţiunea socială se dezvoltă plecând de la recunoaşterea feţelor, a
∗
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vocilor; primele semne de autism, inclusiv lipsa răspunsului la stimulii sociali şi
orientarea spre un punct comun de interes (joint attention), pot fi identificate
timpuriu ca prime semne aparţinând cadrului teoriei minţii.
2. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TEORIA MINŢII

Heinz Wimmer şi Josef Perner sunt pionierii acestui concept, aşa cum este
prezentat în articolul „Beliefs about beliefs: representation and constraining
function of wrong beliefs in young children`s understanding about deception”
(Wiemmer, Perner, 1983). Plecând de la ipoteza că înţelegerea credinţelor false ale
unei alte persoane solicită reprezentarea explicită a cunoştinţelor pe care acea
persoană le acumulase din experienţele anterioare, cei doi cercetători au desfăşurat
testul Sally-Anne, în care copii cu vârste cuprinse între trei şi nouă ani au observat
cum un protagonist pune un obiect în locaţia X, iar mai apoi au fost martori la
mutarea acelui obiect în locaţia Y, în absenţa protagonistului; subiecţii au avut ca
sarcină indicarea locului în care protagonistul va căuta obiectul, atunci când se va
întoarce. Conform rezultatelor, copiii cu vârsta cuprinsă între 3–4 ani nu au
rezolvat corect cerinţa, 57% dintre copiii cu vârsta între 4–6 au răspuns corect, în
timp ce 86% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 6–9 ani au indicat locaţia
potrivită. O diferenţă similară între copiii de 3–4 ani şi cei de vârstă mai înaintată a
fost relevată şi în al doilea test desfăşurat de cercetători, în care au fost prezentate
copiilor de vârste diferite cutii de bomboane; la întrebarea „ce crezi că se află
înăuntru?”, toţi au răspuns iniţial bomboane, iar în cutie se afla de fapt un creion;
puţin timp după aceea, când au fost întrebaţi ce au crezut că se afla în cutie, copiii
de 3 ani au răspuns eronat „creion”, în timp ce copiii de peste 4 ani au răspuns
corect, „bomboane”. Această diferenţă a fost explicată de către teoreticieni prin
faptul că, la vârsta de trei ani, copiii nu îşi pot aprecia ca false propriile convingeri
iniţiale, motiv pentru care îşi însuşesc răspunsul corect.
Teoria minţii presupune abilitatea de a identifica şi de a înţelege credinţele,
dorinţele, gândurile, intenţiile şi experienţele altor persoane, acestea aflându-se la
baza comportamentului manifest al celor din jur, precum şi conştientizarea faptului
că persoane diferite experimentează emoţii şi trăiri diferite; această abilitate ne
permite să înţelegem, să ne integrăm şi să funcţionăm optim în societate. Teoria
minţii se referă, de asemenea, şi la identificarea şi gestionarea propriilor emoţii,
sentimente şi trăiri. În cazul copiilor cu autism, cercetările abundă şi, în ceea ce
priveşte acest domeniu, toate subliniază greutăţile pe care le întâmpină aceştia
atunci când vine vorba de integrarea socială.
La copiii tipici, teoria minţii se dezvoltă în jurul vârstei de patru-cinci ani, dar
chiar din copilăria mică sunt capabili să sesizeze faptul că alte persoane au acelaşi
punct de interes ca şi ei, sau pot înţelege acţiunile oamenilor din jur, iar la patrucinci ani ei pot decoda emoţiile celorlalţi, precum şi comportamentele care corespund
stărilor emoţionale ale acestora (Swartz, 2016). Încă de la vârsta preşcolară, copiii
pot identifica şi chiar prioritiza indiciile care preced comportamente şi care îi ajută
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să înţeleagă gândurile şi sentimentele partenerilor sociali, ajungând chiar până la a
acorda atribute umane (gândire) animalelor şi chiar obiectelor, antropomorfizându-le.
Majoritatea comportamentelor sociale se deprind prin observarea comportamentului
părinţilor în situaţiile sociale, dar şi prin propriile interacţiuni cu partenerii de joc.
În ceea ce priveşte legătura dintre autism şi teoria minţii, studiile desfăşurate
de Baron-Cohen şi de colegii acestuia în anul 1985 au relevat faptul că majoritatea
copiilor cu autism eşuează la testul Sally-Anne, al credinţelor false. Persoanele cu
autism nu au capacitatea de a intui gândurile, de a sesiza stări mentale, întâmpină
dificultăţi în a forma metareprezentări. Socializarea implică o analiză comportamentală
bi-dimensională, a propriei persoane şi a interlocutorului, precum şi aprecierea,
anticiparea permanentă a finalităţilor acestor comportamente sociale, fapt care ridică
numeroase dificultăţi persoanelor cu autism. Lipsa contactului vizual, un simptom
foarte des întâlnit în cazul persoanelor cu autism, presupune imposibilitatea de a
aprecia starea emoţională a partenerului, de a decodifica mesajele transmise prin
intermediul limbajului nonverbal, deci şi interpretarea eronată sau chiar lipsa totală
de înţelegere a „stării mentale” a interlocutorului, amplificată de slaba dezvoltare a
limbajului verbal (Baron-Cohen et al., 1985).
3. CERCETĂRI MODERNE PRIVIND TEORIA MINŢII ŞI AUTISMUL

În explorarea relaţiei dintre teoria minţii şi autism au fost desfăşurate studii,
de cele mai multe ori comparative, cu scopul de a înţelege mai bine mecanismele
de funcţionare, dar şi pentru a selecta cele mai bune modele de intervenţie pentru
copiii cu autism. Astfel, una dintre cercetările desfăşurate de către membrii
Universităţii Castellon, Spania (Garcia-Molina et al., 2016), având ca eşantion
28 participanţi cu vârste cuprinse între 7 şi 12 ani, dintre care 18 diagnosticaţi cu
autism de nivel 1, şi 10 diagnosticaţi cu autism de nivel 2, conform DSM V, a testat
înţelegerea credinţelor false, prin solicitarea de răspunsuri la întrebări deschise şi
închise. Rezultatele au evidenţiat clare diferenţe între cele două grupuri, în favoarea
subiecţilor din grupul de nivel 1, reieşind faptul că autiştii înalt funcţionali reuşesc
să dobândească anumite achiziţii de teoria minţii, în timp ce la al doilea grup s-au
înregistrat mici progrese, utilizând mijloace augmentative de comunicare.
Alt studiu, având ca participanţi 42 subiecţi cu autism înalt funcţional, a
corelat rezultatele testului ADOS cu rezultatele testelor de inteligenţă, demonstrând
faptul că abilităţile verbale bine dezvoltate sunt corelate cu atingerea unui nivel mai
crescut de însuşire a elementelor teoriei mintale, la copiii cu autism. Dezvoltarea
vocabularului facilitează dezvoltarea socială şi o mai bună înţelegere şi integrare în
structurile sociale (Berns, Assouline, 2012).
Într-o cercetare desfăşurată în Taiwan, s-a verificat legătura dintre jocul de
rol şi nivelul de dezvoltare a teoriei minţii. Astfel, se pleacă de la premisa că jocul,
principala ocupaţie a copiilor, reflectă şi îmbunătăţeşte dezvoltarea lor psihică,
cognitivă, socială. Jocul este interacţiunea dinamică între mediu şi copil, şi este
influenţat de factori socioculturali. Cele două manifestări ale jocului sunt performanţa
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externă şi experienţa internă. Dificultăţile manifestate în jocul social, simbolic sunt
considerate chiar a fi un simptom care conduce către diagnosticul de autism.
Eşantionul a fost format din 20 copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, diagnosticaţi cu
autism, fără alte tulburări asociate, recrutaţi din spitalele şi clinicile pediatrice din
zona central-sudică a Taiwanului. Rezultatele au relevat faptul că 80% din copiii
participanţi se aflau la nivelul „prerechizitelor” pentru teoria minţii, adică la stadiul
de identificare a emoţiilor. În mod interesant, s-a descoperit ca fiind legat de complexitatea, de organizarea şi de elaborarea jocului nu nivelul de dezvoltare a teoriei
minţii, ci specificul comportamentului autist (Chan et al., 2016).
Un studiu foarte recent, publicat în luna februarie 2017, are ca obiectiv
identificarea rolului teoriei minţii în procesarea informaţiilor sociale la copiii cu
autism. Astfel, autorii au evaluat abilităţile de procesare a informaţiei sociale, precum
şi teoria minţii, la un număr de 52 copii cu autism, având şi un grup de control
format din 55 copii tipici. Utilizând analiza mediată, şi plecând de la rezultatele
testării iniţiale, care arătau faptul că scorurile grupului TSA au fost mai mici decât
ale grupului de copii tipici, s-au identificat următoarele: copiii cu autism au
manifestat dificultăţi în codificarea informaţiilor sociale – de exemplu, înţelegerea
mesajului unei poveşti. În această cerinţă, examinatorul a solicitat nararea unei
povestiri anterior audiate; componenta codare reprezintă primul pas în procesarea
informaţiilor sociale. În etapa formulării răspunsurilor, copiilor li s-a cerut să se
transpună în pielea personajului şi să intuiască ce tip de comportament ar fi adoptat
de acesta; şi la acest pas au fost manifestate dificultăţi, iar, în continuare, s-a constatat
faptul că şi evaluarea reacţiei nu este bine formulată, nefiind capabili să aprecieze
corect dacă atitudinea personajelor a fost corectă sau greşită. Componenta interpretare
este, de asemenea, afectată, aceasta fiind responsabilă de capacitatea de a atribui
intenţii ostile, negative, în contexte pozitive, şi viceversa (Mazza et al., 2017).
Conform autorilor Elif Gokcen, Norah Frederickson şi K. V. Petrides (2016),
în examinarea proceselor empatice la persoanele cu autism trebuie luată în considerare
comorbiditatea dintre alexithimie şi autism, studiul desfăşurat de aceştia stabilind o
legătură pozitivă între aceste două condiţii medicale. Alexithymia este o condiţie
caracterizată prin dificultăţi în capacitatea de a recunoaşte, exprima, distinge stări
emoţionale de senzaţii corporale, şi care determină deficite în sfera afectivă şi
empatică la persoane tipice, având manifestări similare autismului. În plus, cercetătorii
au stabilit şi faptul că trăsăturile autiste, funcţia executivă, vârsta şi capacitatea
cognitivă sunt factori importanţi în dezvoltarea optimă a abilităţilor de mentalizare.
Însă, deoarece aspecte care ţin de teoria minţii influenţează viaţa zilnic,
întrucât omul este forţat să socializeze, de la mediul academic, şcolar, la serviciu
sau chiar în momentele simple, banale ale cotidianului, cum ar fi cumpărăturile,
este necesară o abordare particularizată, axată pe depăşirea dificultăţilor, cu scopul
îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora. Un aspect care afectează integrarea socială
este sinceritatea frapantă pe care persoanele cu autism o manifestă, atât în
exprimarea părerilor, cât şi în lipsa intenţiei de a îşi ascunde greşelile; aceasta se
explică prin faptul că, pentru a utiliza acele minciuni nevinovate, de complezenţă,
este necesară înţelegerea aşteptărilor pe care le are interlocutorul, ce ar vrea să audă
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sau ce este potrivit să fie spus într-un anumit context, capacitate pe care ştim că
persoanele cu autism, de obicei, nu o au. De asemenea, judecata morală este un
aspect mai complex al teoriei mentale; persoanele tipice utilizează judecata morală
atunci când evaluează şi intenţia cu care a fost desfăşurată o acţiune, nerezumânduse doar la finalitatea acţiunii (de exemplu, tentativă de omor) (Moran et al., 2011),
aspect greu de sesizat de către cei cu autism.
4. MODELE NEUROLOGICE ALE TEORIEI MINŢII

Atunci când analizăm literatura de specialitate care tratează subiectul teoriei
minţii, este important să luăm în considerare numeroasele cercetări efectuate în
domeniul neurologiei, care oferă un sprijin puternic în constituirea fundamentului
teoretic, prin dovezile clare şi de necontestat care sunt obţinute în urma analizei
datelor de laborator.
În ceea ce priveşte harta neurologică a teoriei minţii, această problematică a
prezentat interes pentru specialişti, care au desfăşurat studii pentru a stabili măsura
în care anumite zone ale creierului funcţionează diferit la persoanele cu tulburare
din spectrul autist faţă de o persoană tipică şi dacă acele zone sunt legate de capacitatea
de a realiza progrese în achiziţia comportamentului social. În acest sens, au fost
luaţi în considerare neuronii oglindă, celule neuronale care răspund în mod egal
atunci când subiectul desfăşoară o acţiune şi atunci când este martor la aceeaşi
acţiune, desfăşurată de altcineva. Descoperiţi în anul 1990 de către neurocercetătorul
Giacomo Rizzolatti, care, împreună cu echipa sa de la Universitatea din Parma a
desfăşurat studii pe maimuţele macaque, neuronii oglindă explică modul în care
putem înţelege şi empatiza cu persoanele din jur. Deşi conceptul este simplu,
implicaţiile descoperirii sale sunt semnificative, în ultimii ani cercetătorii încercând
să stabilească legătura directă dintre afectarea acestor neuroni şi autism. Astfel,
conform studiilor (Williams et al., 2006; Oberman et al., 2005), aceşti neuroni au o
activitate defectuoasă la copiii cu autism, nu se modifică în sens pozitiv odată cu
înaintarea în vârstă şi pot determina o mare parte dintre deficitele observabile,
precum imitarea, dezvoltarea limbajului, empatia, teoria minţii.
Un alt studiu (Kana et al., 2009) în care a fost comparată legătura dintre
activitatea corticală la subiecţi tipici şi la subiecţi cu autism, în cazul activităţilor
specifice teoriei minţii, a identificat cu ajutorul RMN-ului o subconectivitate
funcţională a mai multor arii implicate în procesarea teoriei minţii, respectiv girusul
frontal median, girusul frontal orbital, girusul temporal median şi superior, lobul
frontal şi regiunile posterioare, la autişti. Aceste dezechilibre în conexiunea dintre
lobii anterior şi posterior ar putea duce la o adaptare a sistemului nervos central, în
aşa fel încât regiunile posterioare să funcţioneze independent de cele anterioare,
pentru a compensa lacunele prezente în comunicare dintre cele două arii.
Totuşi s-a observat, încă de la prima descriere a acestei tulburări, faptul că o
abordare unilaterală nu a fost până acum suficientă pentru a explica varietatea şi
complexitatea simptomatologică care conduce spre diagnosticul de tulburare din
spectrul autist.
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Pe lângă numeroasele investigaţii cu scop explicativ, s-a delimitat necesitatea
stabilirii unor intervenţii care să ia în considerare progresul realizat în demersul
teoretic. Astfel, unul dintre studiile (Hoddenbach et al., 2012) care a vizat stabilirea
eficacităţii intervenţiilor axate pe dezvoltarea teoriei minţii la persoanele cu autism,
a fost desfăşurat pe durata a 8 sesiuni de aproximativ o oră, având ca eşantion 100
persoane cu autism şi cu IQ mediu, cu vârste cuprinse între 7 şi 12 ani. Subiecţii au
fost organizaţi în grupuri de câte cinci-şase, astfel încât diferenţa de vârstă
cronologică să nu depăşească trei ani în cadrul unui grup, iar unul sau doi terapeuţi
acreditaţi au implementat programul, constând în aproximativ 200 exerciţii menite
să îmbunătăţească aspecte precum dezvoltarea vocabularului, dezvoltarea abilităţilor
sociale, dezvoltarea emoţională, dezvoltarea capacităţilor empatice. Concluziile au
stabilit faptul că o astfel de intervenţie determină îmbunătăţirea abilităţilor din sfera
teoriei minţii, însă limitele identificate de cercetători pot constitui ipoteze care să
stea la baza unor noi investigaţii în acest domeniu.
Totuşi, teoria minţii este un construct valid, care identifică şi descrie anumite
dificultăţi reale pe care le întâmpină persoanele cu autism în aprecierea, înţelegerea
stării mentale a celor din jur. Atribuirea de stări mentale altor persoane este,
probabil, una dintre cele mai complexe modalităţi de a relaţiona, deoarece implică
angajarea unor procese precum reprezentarea realităţii, înţelegerea propriilor trăiri,
dar şi decuplarea de la sine pentru a intui percepţiile altor oameni. Faptul că, prin
intermediul acestei teorii, se explică un fenomen foarte des întâlnit, ne ajută să
construim modele de intervenţie, dar şi să apreciem progresele înregistrate în acest
domeniu.
5. APRECIERI NEGATIVE ASUPRA TEORIEI MINŢII

Această teorie are şi aprecieri negative; astfel, într-un articol publicat în anul
2005, Smukler (2005) afirmă faptul că teoria minţii, despre care se spune că oferă
oamenilor caracteristicile sociale, umane, a lui Baron-Cohen este o eroare, persoanele
cu autism fiind, de asemenea, „umane”, chiar dacă nu au această capacitate
dezvoltată de a atribui stări mentale; în plus, acesta adaugă faptul că teoria minţii
este inadecvată, neluând în considerare şi perspectiva persoanelor cu autism asupra
acestui subiect. Acelaşi autor compară teoria minţii cu teoria părinţilor–frigider,
care era vehiculată ca şi cauză a declanşării simptomatologiei autiste, în primele
încercări de a explica apariţia patologiei autiste.
O altă poziţie negativă în relaţie cu teoria minţii este expusă în „The pathos
of mindblindness. Autism, science and sadness in theory of mind narratives” (Duffy,
Dorner, 2011). Autorii susţin faptul că nu se poate stabili aria neurologică în care
această capacitate de a atribui stări mentale altor oameni se codifică, iar absenţa
acestor date empirice sugerează că măsura în care această teorie este acceptată de
comunitatea academică şi de publicul general este similară modului în care o
poveste retorică este considerată a sprijini dezvoltarea morală şi emoţională. Mai
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mult, în această lucrare autorul Baron-Cohen este acuzat că, prin declaraţia sa
referitoare la persoanele cu autism, anume că acestea nu pot decodifica stările
afective ale celorlalţi, insinuează faptul că autiştii sunt o reprezentare a regresului
evolutiv, nenaturali, similari primatelor.
6. CONCLUZII

Încă de la începutul anilor 1990, dobândirea de competenţe specifice teoriei
minţii, definită ca abilitatea de a explica şi prezice comportamentul uman, a fost
apreciată ca fiind o etapă crucială în dezvoltarea umană, etapă în care se face
trecerea de la copilul-observator la tânărul capabil să se angajeze în activităţi
sociale elaborate. Fără abilitatea noastră de a atribui stări mentale, viaţa socială ar
fi extrem de problematică. Teoreticienii şi cercetătorii postulează ideea conform
căreia persoanele cu autism nu reuşesc să decodifice gândurile, planurile, sentimentele,
emoţiile, atitudinile celorlalţi. Această teorie a fost primită cu entuziasm, întrucât
pare să explice multe dintre comportamentele specifice diagnosticului de autism.
Majoritatea cercetărilor care au abordat această tematică au aplicat itemii sarcinilor
şi unor persoane tipice sau cu deficienţe mintale, care au constituit grupuri de
control, astfel relevându-se foarte clar specificitatea teoriei minţii la autişti,
independent de nivelul de inteligenţă, deşi copiii cu Asperger experimentează
dificultăţi la un nivel mai redus. Astfel, neînţelegând stările mentale ale oamenilor,
integrarea şi comunicarea socială prezintă obstacole majore pentru autişti. Luând în
considerare rezultatele cercetărilor moderne în acest domeniu, programele cu
caracter terapeutic-recuperativ în care sunt incluşi copiii cu tulburare din spectrul
autist trebuie să aibă în vedere şi formarea de abilităţi care să creeze premisele
pentru ca fiecare individ să poată fi parte activă în comunitatea din care face parte.
Primit în redacţie la: 4.07.2017
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REZUMAT

În ultimele decenii, s-au înregistrat progrese enorme în domeniul autismului; de la diagnostic,
la intervenţie şi cercetare, este un domeniu prolific, iar căutarea răspunsurilor nu s-a terminat. Dacă în
primii paşi ai intervenţiei timpurii a fost stabilită o notă de referinţă, reprezentată de terapia ABA, mai
târziu, tânărul autist care a ajuns la un nivel cognitiv potrivit pentru vârsta sa cronologică încă se
confruntă cu multe provocări în aspectele sociale ale vieţii sale. Este recunoscut faptul că persoanele
cu tulburări din spectrul autist întâmpină dificultăţi în înţelegerea intenţiilor, a limbajului figurativ sau
a faptului că este înşelat. În lucrarea de faţă, abordez teoria minţii, care identifică şi explică
dificultăţile pe care un autist trebuie să le depăşească pentru a fi o parte activă în societate, diferite
faţă de ale persoanelor cu dizabilităţi senzoriale sau mentale, dar şi pentru a îmbunătăţi itemii
programelor de intervenţie cu caracter terapeutic-recuperativ.

LA CONCEPTION UNIVERSELLE DE L’APPRENTISSAGE – APPROCHE
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Résumé
Cet article propose une approche théorétique sur la Conception Universelle de l’Apprentissage
en valorisant les avantages que cette conception offre dans le traitement de la diversité en milieu
scolaire. Face aux défis sociaux (la mondialisation des économies et des communications, la
révolution informatique et épistémologique de la société du 21e siècle), l’offre éducationnelle est
souvent en décalage par rapport aux besoins.
La question de la réussite dans l’apprentissage est grevée aujourd’hui de la question de
l’égalité des chances. Si l’inclusion scolaire suppose un système de valeurs qui mettent au centre
l’intérêt de l’enfant par une participation active à l’acte éducatif, à la vie scolaire en général,
favorisant l’interaction des élèves au sein de l’établissement scolaire mais aussi au-delà de celui-ci,
quelle serait la modalité de mettre en pratique cette croyance? La Conception Universelle de
l’Apprentissage (Universal Design for Learning) offre des solutions afin de mettre en pratique les
principes de l’égalité des chances comme l’équité, la flexibilité, la simplicité, la sécurité. Elle suppose
la mise en œuvre de pratiques pédagogiques variées visant la réussite de chacun malgré ses
différences. C’est ainsi que ce qui était un accommodement individuel devient accessible à tous,
chacun étant libre d’y avoir recours, s’il en ressent le besoin ou s’il croit simplement que cela peut
l’aider à mieux apprendre. Ce faisant, le professeur place tous les apprenants sur un pied d’égalité
dans un esprit de justice et d’équité.
Cuvinte-cheie: Design Curricular Universal, curriculum, diversitate, educaţie pentru toţi,
echitate.
Mots-clés: La Conception Universelle de l’Apprentissage, curriculum, diversité, éducation
pour tous, équité.
1. INTRODUCTION

Le phénomène de la diversité qui se manifeste au sein des systèmes éducatifs
constitue une préoccupation centrale pour notre société.
À présent, en Roumanie, les élèves à besoins particuliers sont en voie
d’intégration dans les écoles normales. Même s’il y a des professeurs itinérants qui
font l’adaptation du curriculum, le processus d’intégration rencontre des difficultés
∗
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qui surgissent d’ailleurs de l’approche insuffisante de chaque élève que ce soit un
élève à besoins particuliers ou un élève dont la situation scolaire est affectée par
des facteurs liés à la situation familiale ou un élève qui pourrait obtenir de bons
résultats.
Une solution peut être retrouvée dans la création des initiatives curriculaires
selon la Conception Universelle de l’Apprentissage (CUA) appelée aussi
pédagogie universelle (Universal Design for Learning – anglais), telle qu’elle a été
conçue grâce aux recherches faites dans les universités américaines.
Mais, est-ce que cette nouvelle conception s’adresse seulement aux élèves à
besoins particuliers ? Les chercheurs dans le domaine de la CUA, plus particulièrement
Rose et Meyer (2002), ont démontré dans leurs études que l’adaptation curriculaire
faite dès le début du processus éducatif s’adresse à tous les élèves, y compris aux
élèves doués, parce que ce type d’éducation inclusive permet à tous les élèves d’en
tirer profit.
Penser aujourd’hui que l’éducation consiste à maîtriser la connaissance du
contenu ou à utiliser des nouvelles technologies, c’est erroné. L’objectif de
l’éducation au XXIe siècle doit être la maîtrise du processus d’apprentissage.
L’éducation doit contribuer à convertir les apprenants débutants en apprenants
spécialistes et la Conception Universelle de l’Apprentissage aide les éducateurs à
atteindre cet objectif en offrant un cadre qui permet de comprendre la création des
programmes d’études qui répondent dès le départ aux besoins de tous les apprenants.
2. L’ÉDUCATION – UN DROIT FONDAMENTAL DE L’ÊTRE HUMAIN

En considérant que l’éducation est un droit fondamental pour tous les
hommes, et tenant compte du fait que l’éducation est la condition indispensable du
développement de l’individu et de la société, on réaffirme le principe de l’égalité
des chances ou plutôt le processus d’égaliser les chances.
Égaliser les chances, comme principe éducationnel, ne doit pas être compris
comme un traitement égal, mais comme une série de mesures actives et proactives
afin de réduire les écarts entre les individus, des mesures qui offrent des
opportunités pour le développement individuel maximal.
Le concept de l’éducation pour tous trouve ses origines dans la Déclaration
de Jomtien de 1990. Même si à cette époque-là on ne parlait pas encore de
l’éducation inclusive, le concept de l’éducation pour tous attire l’attention sur la
prévention de l’exclusion par une attention spéciale des élèves vulnérables. Les
recommandations adressées aux gouvernements des états participants anticipent le
concept de l’éducation inclusive.
Plus tard, le Forum mondial sur l’éducation de Dakar (2000, p. 9) réaffirme
la responsabilité de l’éducation inclusive: « toute personne – enfant, adolescent ou
adulte – doit pouvoir bénéficier d’une formation conçue pour répondre à ses
besoins éducatifs fondamentaux, au sens le plus large et le plus riche du terme, une
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formation où il s’agit d’apprendre à connaître, à faire, à vivre ensemble et à être.
Une formation qui s’attache à exploiter les talents et le potentiel de chaque
personne et à développer la personnalité des apprenants, afin de leur permettre de
mener une vie meilleure et de transformer la société dans laquelle ils vivent ».
3. LA DIVERSITÉ EN MILIEU SCOLAIRE

Dans de nombreux pays, la tendance est d’intégrer l’éducation spécialisée à
l’éducation ordinaire. Cette nouvelle perspective suppose que les élèves ayant des
besoins particuliers ont plus de chances de progresser si l’on reconnaît que les
difficultés qu’ils rencontrent naissent pour une grande part du mode d’organisation
de l’établissement et des méthodes d’enseignement plus traditionnelles qui
l’accompagnent le plus souvent. Les établissements devraient s’organiser de façon
à utiliser la diversité des élèves, sous tous ses aspects, comme une ressource, en
considérant les différences entre les individus non pas comme des problèmes à
résoudre, mais comme des occasions d’enrichir l’apprentissage. La diversité est
une ressource positive favorisant la compréhension de ce que signifient la sensibilité
internationale et l’ouverture interculturelle.
Actuellement, les élèves des écoles roumaines se sont diversifiés de plus en
plus : il y a donc des élèves ayant des styles d’apprentissage différents, des intérêts
et des capacités différentes, des élèves qui proviennent des milieux culturels et
religieux différents et surtout des élèves ayant des besoins particuliers. C’est le
devoir du professeur d’enseigner à tous ces élèves, le plus souvent dans la même
classe. De plus, il doit réaliser l’évaluation de ces élèves d’une manière équitable.
En ce qui concerne la diversité, du point de vue éducationnel, il faut
distinguer entre la diversité culturelle, la diversité des styles d’apprentissage, la
diversité des besoins éducationnels particuliers.
La diversité culturelle, en milieu éducatif, doit être considérée comme un
processus, comme un échange entre des groupes divers où l’accent est mis sur
l’interaction, sur l’identification d’un langage commun. La conscience d’appartenance
à une culture implique la prise en compte d’une autre culture. UNESCO (2001,
p. 6) définit la culture comme « un ensemble complexe qui inclut savoirs, croyances,
arts, positions morales, droits, coutumes et toutes autres capacités et habitudes
acquis par un être humain en tant que membre d’une société» (définition conforme
aux conclusions de la Conférence mondiale sur les politiques culturelles (Mondiacult,
Mexico, 1982), de la Commission mondiale de la culture et du développement
(Notre diversité créatrice, 1995) et de la Conférence intergouvernementale sur les
politiques culturelles pour le développement (Stockholm, 1998)).
Accepter la diversité culturelle signifie aussi éduquer le respect envers soimême, envers les autres, mais aussi le développement de la sociabilité, de la
coopération avec les autres, en facilitant ainsi la cohabitation dans la société. En
apprenant à connaître l’autre, chaque individu va apprendre à mieux se connaître
soi-même.

198

Georgeta-Alina Cioacă

4

Pour le milieu éducatif roumain, la diversité culturelle est marquée par
l’influence de plusieurs facteurs de risque familiaux et environnementaux. La
dimension de la vie sociale, du milieu socioculturel où l’enfant naît, grandit et se
développe a une profonde signification pour le développement général de l’enfant.
La diversité des styles d’apprentissage. Le style d’apprentissage peut être
compris comme un ensemble d’attitudes et de conduites qui définit la modalité
préférée d’apprendre de chaque individu. Ce style est propre à chaque individu et il
est stable pour une période de temps. Ainsi, il y a des élèves qui préfèrent apprendre
seuls, d’autres en groupes, d’autres qui aiment observer les autres. Chaque individu
a plusieurs style d’apprendre. Ces styles d’apprentissage peuvent être influencés
par l’environnement, par l’éducation, l’âge, la nationalité, la religion. Il y a donc
une variété de styles d’apprentissage.
Dans la catégorie des élèves ayant des besoins particuliers il y a des élèves
avec handicap1, des élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou des troubles de
conduite mais aussi des élèves qui proviennent des milieux économiques, culturels
ou linguistiques à risque.
4. LA CONCEPTION UNIVERSELLE DE L’APPRENTISSAGE –
DÉFINITIONS ET PRINCIPES

La Conception Universelle de l’Apprentissage est inspirée de l’architecture
où accessibilité universelle suppose l’accès des personnes ayant un handicap
physique. Les architectes se sont rendu compte que certains aménagements
facilitaient l’accès, non seulement aux personnes atteintes d’un handicap physique
mais aussi à d’autres utilisateurs. L’idée selon laquelle une aide ciblant un groupe
spécifique peut être utile à tous a vite trouvé des échos en éducation et les
spécialistes se sont rendu compte que des stratégies d’enseignement et du matériel
pédagogique ainsi que des outils conçus pour répondre aux besoins particuliers
d’un élève ou d’un groupe d’élèves se révélaient aussi utiles à tous les élèves.
Le concept de la Conception Universelle apparaît aussi dans la Convention
des droits des personnes handicapées, le dernier document de l’Organisation des
Nations Unis extrêmement significatif pour la concentration des efforts nationaux
en ce qui concerne la prévention de l’exclusion sociale et la promotion des droits
inaliénables de tout être humain. Conformément à la Convention, la conception
universelle signifie la « conception de produits, d’équipements, de programmes et
de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans
nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La conception universelle n’exclut
pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de
personnes handicapées là où ils sont nécessaires ».
1

En français le terme anglais „disability” est traduit par „handicap” ou „incapacité”.
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En termes pédagogiques la conception universelle de l’apprentissage a été
définie par le Centre for Applied Special Technology (CAST), le principal
instigateur de la CUA aux États-Unis comme « un ensemble de principes liés au
développement du curriculum qui favorise les possibilités d’apprentissage égales
pour tous les individus. La pédagogie universelle offre un canevas pour la création
de buts, de méthodes et d’évaluations et de matériel éducatif qui fonctionnent pour
tous les individus. Il ne s’agit pas d’un modèle unique qui s’applique à tous, mais
plutôt d’une approche flexible qui peut être faite sur mesure ou ajustée pour les
besoins de l’individu » traduction faite par Bergeron, Rousseau et Leclerc dans
l’article La pédagogie universelle: au coeur de la planification de l’inclusion
scolaire (Bergeron, Rousseau, & Leclerc, 2011, p. 93).
La deuxième définition est proposée par Rose et Meyer (2002), fondateurs et
co-directeurs du CAST et met davantage l’accent sur l’utilisation de la technologie:
« un ensemble de principes scientifiques qui forment un cadre de référence pratique
pour l’utilisation de la technologie afin de maximiser les opportunités d’apprentissage
pour chaque élève et traite d’opportunités propres à deux grands défis pour les
enseignants d’aujourd’hui: le défi de la diversité des apprentissages et le défi des
exigences élevées » (Rose & Meyer, 2002, p. 5).
La Conception Universelle de l’Apprentissage, au niveau des objectifs et du
contenu de l’éducation, impose, comme exigence, prendre en considération la
grande diversité des élèves, avec de grandes différences en ce qui concerne le
développement intellectuel, les compétences verbales acquises à un moment donné
et les habilités visuelles ou auditives, de compréhension et d’expression en langue
maternelle ou en langue étrangère.
Définir les objectifs et sélectionner les contenus, tenant compte de la grande
diversité individuelle permet l’accès facile de l’enseignant au choix des contenus et
des mèthodes qui conduiront tous les élèves et chaque élève aux compétences
qu’ils peuvent atteindre. Les objectifs, définis de manière universelle ouvrent
l’accès à un curriculum pour tous qui remplacera le curriculum pour un élève
typique.
Au lieu de « remédier » les élèves pour pouvoir apprendre conformément à
un des objectifs et à un contenu unique, le curriculum de la pédagogie universelle
est conçu flexible pour se plier aux différences de ceux qui apprennent : « Ce qui
peut être aidant pour un étudiant ayant des troubles d’apprentissage, peut l’être
pour les autres étudiants » (Dubé et Sénécal, 2009). Universal Design for Learning
(UDL) – la Conception Universelle de l’Apprentissage est intéressée par l’enlèvement
des obstacles artificiels dans l’apprentissage. L’accessibilité universelle est fondée
sur le principe selon lequel si un concept fonctionne pour une personne ayant des
besoins spécifiques, ce concept fonctionnera au moins tout aussi bien pour la
majorité des personnes. Universel ne signifie pas unique mais flexible: les objectifs
peuvent être atteints par plusieures voies, les matériels sont variés et présentés sous
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divers formats, accessibilisés, les méthodes utilisées supposent l’interaction au
sein du groupe hétérogène et elles représentent un support pour l’apprentissage
individuel.
Les concepts clés de la Conception Universelle de l’Apprentissage reposent sur:
1. Utilisation équitable: le cours ne désavantage aucun groupe d’étudiants.
2. Utilisation flexible: le cours est conçu de façon à s’adapter à plusieurs
types d’habiletés et à tenir compte des différences des étudiants.
3. Utilisation simple et intuitive: les consignes sont faciles à comprendre et
les outils sont faciles à utiliser.
4. Information facile à saisir: l’information essentielle est communiquée efficacement, de manière à être compréhensible pour tous les étudiants, indépendamment
de leurs habiletés sensorielles.
5. Tolérance à l’erreur: l’anticipation des variations possibles dans les
rythmes d’apprentissage et les habiletés des étudiants; la minimisation des risques
d’erreurs dues aux actions accidentelles.
6. Économie d’efforts physiques: le cours minimise le recours aux efforts
physiques non essentiels aux objectifs pédagogiques.
7. Utilisation appropriée de l’espace: l’espace est organisé de telle sorte que
tout étudiant, peu importe sa taille, sa posture et sa mobilité, ait un espace dégagé.
8. Communauté d’apprentissage: l’environnement favorise les interactions et
la communication entre les étudiants et les professeurs.
9. Climat propice à l’apprentissage: l’environnement est favorable à l’apprentissage et à l’inclusion de tous les étudiants.
Les principes de la Conception Universelle de l’Apprentissage
Fondés sur des recherches neuroscientifiques, la Conception Universelle de
l’Apprentissage propose trois principes, en misant sur trois grands processus
cérébraux: le quoi, le pourquoi et le comment.
Au premier principe, Fournir de nombreux moyens de représentation,
correspond le quoi de l’apprentissage qui se préoccupe des savoirs et il est lié au
cortex moteur. Les apprenants se distinguent par leur perception et leur compréhension de l’information présentée. L’apprentissage et le transfert de l’apprentissage
s’effectuent en utilisant plusieurs types de représentations. En effet, cette pratique
permet aux étudiants d’établir des liens au sein même des concepts et entre ces
concepts. En un mot, aucun moyen de représentation ne sera optimal pour tous les
apprenants. Il est essentiel d’offrir des solutions en matière de représentation.2
Au deuxième principe, Fournir de nombreux moyens d’action et d’expression,
correspond le pourquoi de l’apprentissage qui s’intéresse à la motivation et est
associé au système limbique. Les apprenants se distinguent par leurs moyens
2

Libre traduction de http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines/principle1.
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d’explorer un environnement d’apprentissage et d’exprimer leurs connaissances. Il
faudrait également reconnaître que l’action et l’expression demandent beaucoup de
stratégie, de pratique et d’organisation; il s’agit d’un autre facteur qui distingue les
apprenants entre eux. En réalité, aucun moyen d’action ou d’expression ne sera
optimal pour tous les apprenants. Il est essentiel d’offrir des solutions en matière
d’action et d’expression.3
Au troisième principe, Fournir de nombreux moyens de participation,
correpond le pourquoi de l’apprentissage qui signifie la manière de faire et il est
relié au cortex préfrontal. L’affect représente un élément fondamental de l’apprentissage. Les apprenants se distinguent par les moyens qu’ils mettent en oeuvre pour
participer de façon active et se motiver à apprendre. Différentes sources, y compris
la neurologie, la culture, l’intérêt au niveau individuel, la subjectivité et les
préacquis ainsi qu’une variété de facteurs différents peuvent influencer la variation
individuelle sur le plan de l’affect. La spontanéité et la nouveauté peuvent susciter
l’intérêt de certains apprenants et en effrayer d’autres, qui préfèrent une routine
précise. Certains apprenants préfèrent travailler seuls tandis que d’autres préfèrent
travailler avec leurs pairs. En réalité, aucun moyen de participation active ne sera
optimal pour tous les apprenants dans tous les contextes. Il est essentiel d’offrir
plusieurs solutions en matière de participation active.4
Le pédagogue Jacques Belleau dans l’ouvrage Théorie et pratique de la
Conception Universelle de l’Apprentissage considère que : « Ces trois dimensions
mises de l’avant par la Conception Universelle de l’Apprentissage ont bien des
similarités avec le savoir, le savoir-être et le savoir-faire qui sont familiers aux
pédagogues. Tout comme l’approche par compétence, la CUA repose sur l’action
commune du quoi, du pourquoi et du comment pour accomplir une tâche (savoir
agir) » (Belleau, 2015, p. 6).
Les principes de la Conception Universelle de l’Apprentissage se superposent
à l’approche de la différenciation pédagogique et la complètent. La plupart des
applications des principes de la CUA se fondent sur l’utilisation de la technologie
pour rendre les ressources et les milieux d’apprentissage plus flexibles. Dans le
cadre de cette approche combinée, la classe est conçue de façon à être inclusive.
5. L’ORIGINE DE LA CONCEPTION UNIVERSELLE DE L’APPRENTISSAGE
DANS LES THÉORIES DE L’ÉDUCATION

La Conception Universelle de l’Apprentissage s’inspire d’une variété de
recherches et repose sur des théories et concepts tels que le constructivisme et la
zone de développement proximale, telle quelle a été conçue par Vygotski, ainsi que
la pédagogie de maîtrise.
3
4
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Pour établir la relation entre le sujet et l’objet, Piaget, qui a consacré une
grande partie de son activité scientifique à l’étude de l’intelligence et de
l’apprentissage, utilise trois concepts du domaine de la biologie: l’assimilation,
l’accomodation et l’adaptation. Le résultat de l’action du sujet sur le milieu qui
consiste dans l’intégration d’un élément nouveau à une structure cognitive existente
s’appelle assimilation; quand le milieu actionne sur l’individu et au niveau mental
se produit le changement de la structure existente, il s’agit de l’accomodation et la
succession de ces deux processus entraîne l’adaptation. Pour Piaget, le sujet
construit ses connaissances par l’action, qui est la source de son intelligence.
D’ailleurs, l’individu n’actionne que si l’équilibre entre le milieu et l’organisme est
rompu et l’action tend à rétablir l’équilibre (Piaget, 2008, p. 8).
En analysant le modèle constructiviste de Piaget, Martinez, cité en La
pédagogie de projet pratiquée en FLE (français langue étrangère) dans les deux
premières classes du collège public grec, thèse soutenue par Mavromara-Lazaridou,
considère que « Pour Piaget, les connaissances ne viennent pas simplement s’ajouter
de façon cumulative mais s’organisent en structures. C’est par une équilibration
progressive que les structures cognitives permettant l’acquisition du langage se
fixeront grâce à des schèmes assimilateurs. L’action du sujet sur l’environnement
occasionne sans cesse des rééquilibrations car des éléments nouveaux peuvent
mettre en danger l’homéostasie de la structuration précédente. Cette difficulté due à
l’adaptation provoquera un conflit cognitif, il faudra intégrer les éléments nouveaux
à la structure cognitive existante et opérer alors une équilibration majorante »
(Martinez apud Mavromara-Lazaridou, 2006, p. 86).
Vygotski, philosophe, psychologue et pédagogue, né la même année que
Piaget, se passionne pour les problèmes du développement de l’enfant et de « la
construction » de la pensée. Privilégiant l’interaction de l’enfant avec autrui, il
compose sa théorie sur la base de « l’interactionnisme social » et devient le
fondateur du socio-constructivisme. Le socio-constructivisme met l’accent sur le
contexte socioculturel de la cognition, conçoit la connaissance comme l’effet d’une
co-construction entre les individus et les groupes.
Pour établir le rapport entre le développement et l’apprentissage, l’approche
vygotskienne développe la notion de zone proximale de développement. Selon
Vygotski, la zone proximale de développement est la distance entre ce qu’un enfant
peut réaliser seul (son niveau actuel de développement) réel tel que déterminé par
la résolution indépendante des problèmes et le niveau de développement potentiel
tel que déterminé par la résolution de problèmes ce qu’il peut réaliser avec l’aide
des adultes ou en collaboration avec les pairs plus compétents.
« L’apprentissage n’est valable que s’il devance le développement. Il suscite
alors, fait naître toute une série de fonctions qui se trouvent au stade de la
maturation, qui sont dans la zone prochaine de développement » (Vygotski, 1997).
La pédagogie de maîtrise est utilisée pour la première fois dans l’étude des
chercheurs américains Bloom, Hastings et Madaus (1971), pour introduire une
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orientation nouvelle dans la psychopédagogie spéciale. Le point de départ de cette
théorie est l’insuccès scolaire et le développement d’une méthodologie par laquelle
de nombreux élèves seront capables d’acquérir les connaissances des programes
scolaires conformément à la conviction que la plupart des élèves sont capables de
réaliser des apprentissages de niveau élevé si l’enseignement est adéquat et si les
élèves sont aidés quand et là où ils rencontrent des difficultés, si on leur donne
suffisamment de temps pour atteindre la maîtrise et s’il existe des critères clairs de
ce qu’est la maîtrise.
En parlant de la relation entre les différences individuelles d’apprentissage et
le processus d’enseignement, Bunescu (1995) souligne le déplacement de l’accent
en ce qui concerne le rôle de l’école: avant, l’école devait former un nombre réduit
d’élites, en mettant l’accent sur la sélection de celles-ci, aujourd’hui, l’école a le
devoir de former à tous les élèves les compétences nécessaire afin de continuer
l’apprentissage tout au long de la vie. Si « les différences individuelles sont une
réalité, cela ne signifie pas que l’éducation, l’organisation de l’instruction doit les
approfondir » (Bunescu, 1995, p. 19).
La pédagogie de maîtrise insiste beaucoup sur l’importance des remédiations
suite à une évaluation permanente des acquis des élèves. Il s’agit de l’évaluation
formative qui désigne une forme d’évaluation intégrée au processus d’apprentissage et
dont le but est le diagnostic immédiat des difficultés pour pouvoir y apporter des
remédiations ajustées aux besoins de chacun.
La pédagogie de la maîtrise donne beaucoup d’importance au temps
d’apprentissage. Bloom s’est inspiré des travaux de Carroll dans l’importance
déterminante qu’il accorde dans son modèle au temps d’apprentissage. Carroll
définit l’aptitude pour un apprentissage comme la quantité de temps dont un étudiant a
besoin pour apprendre une tâche déterminée à un niveau de maîtrise déterminé et
sous des conditions pédagogiques optimales. Il considère l’aptitude comme le temps
qui est nécessaire à un individu donné pour maîtriser une tâche. (Carroll, apud
Bunescu, 1995, p. 19). Tout comme dans la Conception Universelle de l’Apprentissage,
le temps joue un rôle très important dans le succès de tous les élèves.
Apprendre tout à tous les élèves est une idée ancienne dans le domaine
éducationnel qu’on peut retrouver aussi à Comenius qui plaide aussi pour une
meilleure prise en charge des élèves en difficulté (Comenius, 1958, p. 39).
Si la Conception Universelle de l’Apprentissage trouve ses origines dans les
théories énoncées, cela ne veut pas dire qu’elle n’apporte pas de nouveaux
éléments. Elle prend en compte le temps de l’apprentissage et les différences
individuelles, comme la pédagogie de maîtrise, la distance entre ce qu’un élève
peut apprendre seul et ce qu’un élève peut apprendre en bénéficiant de l’aide
comme dans la théorie de la zone proximale de développement, mais elle apporte
aussi le côté universel qui suppose des adaptations faites dès le début du processus
d’apprentissage pour tous les élèves.
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6. LA CONCEPTION UNIVERSELLE DE L’APPRENTISSAGE
EN MILIEU EDUCATIF ROUMAIN

En milieu éducatif roumain, on peut parler aujourd’hui de l’effort soutenu des
théoriciens et des praticiens de l’éducation afin d’assurer une éducation efficace,
qualitative, qui respecte chaque individu et qui valorise son individualité – l’éducation
inclusive. L’éducation inclusive est définie comme un processus permanent qui a
comme but l’utilisation des ressources existantes, surtout des ressources humaines
afin de soutenir la participation à l’acte éducatif de toutes les personnes de la
communauté (Vrăşmaş, 2012, p. 36). Il s’agit d’un processus dont les résultats sont
des comportements et des attitudes définis par le respect et l’entraide.
Mettre en pratique toutes ces valeurs reste à la charge du professeur. Quelles
ressources ? Quelles stratégies ? La Conception Universelle de l’Apprentissage
offre des solutions.
Pour la littérature roumaine la Conception Universelle de l’Apprentissage
(roumain Design Curricular Universal) est un concept relativement nouveau
introduit par l’étude de référence de professeur Creţu.
Pour réaliser une école inclusive selon les principes de l’égalité des chances,
pour intégrer une diversité individuelle au sein de la même classe, des initiatives
curriculaires sont nécessaires mais aussi assurer un support individualisé. Ainsi,
dans l’article Designul curricular universal în serviciul incluziunii şcolare, l’auteur
parle de la nécessité d’élaborer un curriculum qui soit défini par fléxibilité, afin de
pouvoir être adapté à l’enfant ayant des besoins particuliers ou qui provient des
milieux éducatifs à risques « Dans le contexte des politiques sociales actuelles qui
promeuvent l’égalité des chances l’accent est mis sur un curriculum de la diversité
individuelle et sur la nécessité d’une conception universelle de l’apprentissage »
(Creţu, 2011) (traduction).
7. CONCLUSIONS

La Conception Universelle de l’Apprentissage, comme toute autre pratique
pédagogique actuelle ne doit pas être conçue comme un concept tout à fait nouveau
et l’utilisation des principes promus par ce concept ne suppose pas le remplacement
entier de toutes les pratiques existantes concernant l’éducation. Justement, le but de
cet article a été de trouver les fondements, les origines et la place de ce concept
parmi les théories de l’éducation, mais aussi attirer l’attention sur les bénéfices de
cette conception sur l’acte éducatif et surtout sur les résultats scolaires.
En admettant que l’élève n’est pas né porteur de savoirs, mais il construit les
savoirs par l’action qui est la source de l’intelligence, en admettant qu’un apprentissage
efficient doit intervenir dans la zone proximale de développement et en définissant
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l’aptitude comme « la quantité de temps nécessaire à un individu pour s’approprier
la tâche d’apprentissage », on crée le cadre théorétique et le support nécessaire à la
compréhension du concept de Conception Universelle de l’Apprentissage.
Les principes et les lignes directrices de la Conception Universelle de
l’Apprentissage ne doivent pas être considérés comme une recette unique qu’on
peut utiliser pour une période en attendant certains résultats. Le concept doit être
considéré plutôt comme une philosophie, comme une manière de réfléchir sur
l’activité en classe, qui part d’une bonne connaissance des élèves, qui continue par
la planification des buts et des objectifs, par la sélection des contenus, l’organisation
des expériences d’apprentissage et évaluation, tout en tenant compte de la grande
diversité des élèves en classe. Il s’agit d’un processus continuel, adaptatif, qui se
construit par autorégulation.
Les préférences et la spécificité du professeur représentent les éléments
fondamentaux de la Conception Universelle de l’Apprentissage. Cette conception
ne propose pas une certaine stratégie ou une certaine méthode, mais, elle offre au
professeur une grande autonomie qui lui permet d’adopter les pratiques qu’il
considère justes. Les principes et les lignes directrices proposés par les chercheurs
de CAST représentent la base de l’organisation du processus éducatif.
En termes de résultats de la Conception Universelle de l’Apprentissage on
peut parler de l’autonomie des élèves, de la responsabilisation des élèves, de
flexibilité et d’équité. La diversité est donc, une ressource positive favorisant la
compréhension de ce que signifient la sensibilité internationale et l’ouverture
interculturelle.
Pour conclure, la Conception Universelle de l’Apprentissage offre une réponse à
la diversité des étudiants contemporains; elle représente la pratique d’un enseignement
inclusif, des cours conçus en tenant compte de leur accessibilité pour tous dès le
début, ce qui permet d’éviter la modification ultérieure.
Reçu dans la rédaction: 4.07.2017
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REZUMAT
Acest articol îşi propune o abordare teoretică asupra conceptului „Design Curricular
Universal” valorizând avantajele pe care acest concept le oferă în gestionarea diversităţii în mediul
şcolar. În faţa provocărilor sociale (mondializare economică şi comunicaţională, revoluţia informatică
şi epistemologică a societăţii secolului XXI), oferta educaţională este adesea în decalaj în raport cu
nevoile.
Problematica reuşitei în învăţare este grevată astăzi de chestiunea egalităţii de şanse. Dacă
incluziunea şcolară presupune un sistem de valori ce pun în centru interesul elevului printr-o
participare activă a acestuia la actul educativ, la viaţa şcolară, în general, favorizând interacţiunea
elevilor în cadru instituţiei şcolare dar şi în afara acesteia, care ar fi modalitatea de punere în practică
a incluziunii? Designul Curricular Universal (Universal Design for Learning – engleză ; La Conception
Universelle de l’Apprentissage – franceză) oferă soluţii pentru a pune în practică principiile egalităţii
de şanse precum echitate, flexibilitate, simplicitate, securitate. Acest concept presupune punerea în
aplicare a unor practici pedagogice variate ce vizează reuşita fiecăruia în ciuda diferenţelor
individuale. Astfel, ceea ce era o adaptare individuală devine accesibilă tuturor, fiecare fiind liber s-o
utilizeze, dacă are nevoie sau dacă acest lucru îl poate ajuta să înveţe mai bine. Astfel, profesorul îşi
plasează toţi elevii pe picior de egalitate într-o manieră justă şi echitabilă.

EVENIMENTE

NATIONAL MILITARY CONFERENCE OF BEHAVIORAL SCIENCES,
07–08.06.2017, Bucureşti
In June 2017, Romanian Society of Military Psychology in partnership with
the Behavioral and Social Research Center of the National Defence Ministry organized
the third edition of the National Military Conference of Behavioral Sciences whose
topic was focused on Deontological and methodological challenges of applied
behavioral sciences within military environment.
The scientific event was dedicated to the psychologists who are active in the
field of military psychology and to other specialists from general behavioral disciplines
that promote mental health. The participants could attend three types of sessions
with keynote speakers, workshops and open papers.
Amongst the special quests of the conference we should mention a few
distinguished professors, such as:
Dr. Lagacé-Roy from the Royal Military College of Canada who leads the
Military Psychology and Leadership Department and served in the Canadian Forces
from 1987 to 1995 (Regular) and from 1998 to 2001 (Reserves). Dr. Lagacé-Roy
has spoken about the Deontological and Methodological Challenges – Tricking the
Right Balance in Military Research.
Lieutenant-Colonel António Palma Rosinha from Portuguese Army is
researcher at the Research and Development Centre of the Military University
Institute and at the Military Academy Research Center and has also a leading
position, as Deputy Director, in the Higher Institute of Business Communication
and where he taught Human Resources Management, Organizational Psychology
and Team Leadership in Military Academy. His keynote presentation, Rethinking
Leadership: Towards Collective Collaboration, addresses the spectrum of leadership as a complex and multifactorial phenomenon, one that is dynamic and interactive,
involving multiple actors.
Professor Ion Dafinoiu from the Faculty of Psychology and Education
Sciences (“Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi) is currently teaching Psychotherapy and Clinical Psychodiagnosis and serves as founding president of the
Romanian Association of Clinical Hypnosis, Relaxation and Ericksonian Therapy.
In his keynote presentation, Focusing on resources – psychotherapeutic strategies
for the development of resilience, he explained that the psychological model of
psychotherapy is based on the idea that all people have all the resources they need
to solve their problems and proposes strategies and principles for their emphasis
and development.
Lt. Col. (Rt.) Dr. Jacques J. Gouws is a former South African Air Force
officer and retired military psychologist who used to consult and lecture on the
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psychological effects and impact of war, and also provide specialised trauma
treatment to military, veterans, and first line responders (police, firefighters, etc.).
In his heynote presentation, After the Deployment: Considerations to Facilitate
Mental Health Wellbeing, he talked about an issue which is not well understood in
mental health, the fact that soldiers’ roles in combat render them both “victim” and
“perpetrator” of the combat actions they had engaged in.
Dr. Merle Parmak is researcher in Secure Societies Institute in the University
of Huddersfield (United Kingdom) and serves as member of the Centre for Applied
Psychological Research and the Institute for Research in Citizenship and Applied
Human Sciences. In her presentation, National Resilience in the Context of Military
Service, she tried to present a multifaceted perspective of resilience and expanded
the scope of resilience from single individuals to complex societies.
Lt. Col. Dr. Samir Rawat is a combat veteran from India with experience in
numerous military operations and proven leadership skills. He has been a visiting
faculty /guest speaker to many academic, corporate & military training institutions
in India and abroad and a regular consultant to senior military leadership on
matters pertaining to stress optimization, Soldier and Leader performance and
psychological fitness. His heynote presentation, Impact of Social Media on Soldiers –
An Indian Perspective, convinced us that military leaders need to add social media
usage to their repertoire of military skills to effectively engage multiple social
media platforms simultaneously.
During the conference the participants had the opportunity to attend 9 workshops on different topics, such as:
• The motivational interview in addiction therapy led by Prof. Ion Dafinoiu,
• Ethical and Deontological Dilemmas in National Security Applied Psychology
led by Assoc. prof. Ion Duvac,
• Rehabilitation and psychological counseling of drivers with serious
deviations from traffic regulations led by Assist. Prof. Ciprian Raulea,
• Emotions and Ethical Decisions led by Prof. Dragos Iliescu and Andreea
Petrus,
• Social Media Challenges to Military and Functional Fitness amongst
Soldiers led by Lt. Col. Dr. Samir Rawat,
• Intervention and Organizational Development led by Prof. Eugen Avram,
• Differentiating Combat Stress, Post-Traumatic Stress and Traumatic
Disability Stress led by Lt. Col. (Rt.) Jacques J. Gouws,
• The Psychology of Behavior in Captivity led by Col. Vasile Marineanu
and Ilona Voicu,
• Personnel Selection led by Lect. Andrei Ion.
Finally we could say that the conference was a major event in the field of
Romanian psychology and played an important role in promoting excellence in the
field of military psychology.
Ştefan Liţă

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

MIHAI IOAN MICLE, DOINA ŞTEFANA SĂUCAN (coord.), Factori perturbatori
ai adaptării la şcolaritate: anxietate şi stil parental, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2016, 294 p.
Problematica lucrării – relaţia dintre anxietate şi stilul parental în contextul
adaptării la mica şcolaritate, definită la convergenţa unui mare număr de vectori
psihosociali şi pedagogici – a fost destul de puţin tratată în literatura românească de
specialitate, iar atunci când a fost făcută, a fost prezentată fragmentat.
Cei doi coordonatori, Mihai Ioan Micle şi Doina Ştefana Săucan, cercetători
cu experienţă în domeniul psihologiei, din Departamentul de Psihologie al Institutului
de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române,
încearcă alcătuirea unui tablou conceptual şi faptic al unei tematici care a început
să preocupe cercetarea românească din ultima vreme, atrăgând în acest demers
cercetători şi cadre didactice universitare de la Institutul de Filosofie şi Psihologie
„Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, de la universităţi din Iaşi,
Bacău şi Bucureşti.
Obiectivele declarate ale investigaţiilor întreprinse de autori într-un program
bine fundamentat au fost: cunoaşterea dimensiunilor, formelor, cauzelor declanşării
anxietăţii în copilărie şi adolescenţă, a stilurilor parentale şi a rolului lor major în
ameliorarea sau/şi amplificarea acestor tulburări, a metodelor de reconciliere a
anxietăţii şi adaptării la mediul şcolar prin medierea stilurilor parentale.
Cartea este împărţită în trei capitole: „Anxietatea la copii – încadrare teoretică şi
conceptuală”, „Stil şi competenţă parentală”, „Anxietate şi strategii de adaptare la
mediul şcolar”.
În subcapitolul Traumele relaţionale la copii, autorul dezbate problematica
acestor tulburări, şi anume: „consecinţa trăirilor profunde ale copilului şi a perturbărilor
petrecute în mecanismele de autoreglare cu care este dotat psihicul şi fizicul
uman”. Aflăm şi modul în care traumatizarea ajunge să presupună transformări
fizice, fiziologice, iar mecanismele de reglare se modifică.
Subcapitolul Originile tulburărilor de anxietate la copii şi adolescenţi
descrie cele mai recente teorii şi dovezi cu privire la natura şi cauzele tulburării de
anxietate la copii şi adolescenţi. Ţinând cont de diversitatea tipurilor de tulburări
anxiogene, sunt tratate idei relevante pentru diversele lor forme, precum: tulburarea de
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anxietate de separare, fobia socială, tulburarea de anxietate generalizată, tulburarea
de stres posttraumatic şi tulburarea obsesiv-compulsivă, fobia şcolară. Se arată în
continuare că anxietatea declanşată în copilăria mică are o influenţă mai mică sau
mai mare asupra modului în care funcţionează personalitatea ca întreg şi, de
asemenea, aceste tulburări afectează adaptarea la mediul şcolar şi antrenează de
cele mai multe ori eşecul în ceea ce priveşte performanţa şcolară. Autorii scot în
evidenţă faptul că relaţia statornicită între anxietate şi alte afecţiuni psihice poate fi
mult mai bine înţeleasă dacă se are în vedere că fenomenul comorbidităţilor se
manifestă de-a lungul timpului influenţând dinamica vieţii psihice. Din acest punct
de vedere, se arată că au fost impuse două construcţii semantice reprezentative:
continuitate homotipică versus continuitate heterotipică (continuitatea homotipică
reprezintă manifestarea în viitor a aceleiaşi constelaţii de tulburări, iar continuitatea
heterotipică vizează apariţia de noi tulburări în viitor, corelate anxietăţii).
În subcapitolul Rolul schemelor cognitive în conturarea anxietăţii la şcolarul
mic, descoperim importanţa şi formarea schemelor cognitive, anxietatea şi fobia
şcolară, adaptarea la şcoală şi factorii facilitatori, rolul familiei în susţinerea
copiilor cu anxietate şcolară şi intervenţia psihoterapeutică în anxietatea şcolară.
Autorii subcapitolului Tulburări anxioase în perioada micii şcolarităţi pleacă
de la ideea că debutul în viaţa şcolară reprezintă o schimbare importantă pentru
copil şi este posibilă apariţia unor dificultăţi afective de adaptare. Ulterior, eşecul
va influenţa dezvoltarea personalităţii şi a comportamentului la copii. Ne sunt
descrise şi tipurile de tulburări anxioase la copii.
Tot din primul capitol face parte şi subcapitolul Micii şcolari faţă în faţă cu
frica, în care se încearcă definirea fricii şi se demonstrează faptul că aceasta trebuie
să fie controlată corespunzător şi explicată copilului, ca să nu poată persista mult în
timp, afectând dezvoltarea emoţională a acestuia. Distincţia dintre frică şi anxietate
este dificilă, iar părinţii pot să-şi ajute copilul să facă faţă fricii şi să discute cu el
despre aceasta. Frica poate fi înlăturată printr-o concluzie logică, după evaluarea
realităţii. Concluzia autorilor este că neglijarea fricilor din copilărie poate duce la
internalizarea de către copii a unor modele de viaţă guvernate de fobii şi anxietate.
Capitolul al II-lea – „Stil şi competenţă parentală” – este dedicat stilurilor şi
competenţelor parentale, precum şi influenţei majore a acestora asupra dezvoltării
sau manifestării unor tulburări anxioase la micii şcolari. Este scos în evidenţă
faptul că stilul parental disfuncţional reprezintă un factor de risc în dezvoltarea
anxietăţii la copil. Autorii demonstrează că practicile educative nepotrivite determină
inhibiţia comportamentală a copilului, prin manifestarea unui tipar comportamental
de evitare a experimentării situaţiilor noi şi învăţarea de către copil a abilităţilor de
a face faţă situaţiilor de viaţă. De asemenea, sunt subliniate relaţiile cauzale şi
mecanismele relaţionale în ceea ce priveşte stilul parental şi anxietatea în mica
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şcolaritate. Anxietatea şcolară se poate constitui într-o barieră în adaptarea copilului la
solicitările şcolii, afectând planul randamentului şcolar şi pe cel al sistemului
relaţional. Un determinant important al acestei anxietăţi este reprezentat de ansamblul
schemelor cognitive prin care se realizează procesarea informaţiilor, stimulilor,
scheme care duc la apariţia unor consecinţe, sub forma unor răspunsuri afectivemoţionale, comportamentale sau psihofiziologice. Atât familia, cât şi şcoala sunt
referenţiale majore ale formării schemelor cognitive, care se pot orienta într-o
direcţie realistă, obiectivă sau, dimpotrivă, în direcţia iraţionalităţii şi a disfuncţionalităţii.
Autorii exprimă concluzii privind copiii cu istoric de ataşament securizant
care au prezentat mai multă stimă de sine, sănătate emoţională, rezilienţă a Eului,
afect pozitiv, iniţiativă, competenţă socială şi concentrare faţă de copiii nesiguri.
Ataşamentul securizant se asociază cu un nivel crescut de rezilienţă, iar concluzia
este că ataşamentul este „o legătură afectivă care se dezvoltă între copil şi adult,
putând fi considerat modelatorul afectiv al relaţiilor interpersonale ale adultului”.
Un loc special în structura acestui volum este ocupat de capitolul al III-lea
„Anxietate şi strategii de adaptare la mediul şcolar”, care are mai ales caracter
experimental, cercetările prezente aici fiind o noutate pentru cercetarea românească
în domeniul psihopedagogiei. Nu este nicio noutate că, nu de puţine ori, diversele
forme de tulburare anxioasă la graniţa patologicului şi modul în care părinţii
privesc formarea copiilor lor, respectiv pregătirea pentru începerea şcolii, decontează
presiunile felului nostru de a fi implicaţi în viaţa academică şi de a obţine
performanţe. Autorii demontează viziunea din ce în ce mai blamată în care şcoala
înseamnă numai proces instructiv, accentuând demersul formator. Acest capitol se
doreşte a fi o reflecţie asupra factorilor care contribuie la creşterea rezilienţei
copiilor pe parcursul micii şcolarităţi, la atingerea stării de well-being şi la reuşita
şcolară, într-o societate care se axează pe performanţă şi competiţie. Nu în ultimul
rând, tot în acest capitol se menţionează cât este de necesară elaborarea de soluţii
sub forma unor programe şi strategii, în vederea sporirii aportului psihologiei la
rezolvarea disfuncţionalităţilor în ceea ce priveşte adaptarea la mica şcolaritate şi a
stilurilor parentale, cu rolul lor în ceea ce priveşte anxietatea în copilărie şi reuşita
şcolară.
Ne atrage în mod deosebit atenţia, aici, subcapitolul În culisele rezilienţei.
Reflecţii asupra unor factori suportivi şi frenatori ai rezilienţei în mica şcolaritate.
Autorii au dorit ca acest subcapitol să fie o reflecţie asupra factorilor care
contribuie la creşterea rezilienţei copiilor în mica şcolaritate, la atingerea stării de
bine şi la reuşita şcolară. Ei au încercat să evidenţieze aspecte mai puţin vizibile ale
reuşitei şi nereuşitei în şcoală, conceptualizate în forma unor factori frenatori ai
rezilienţei şcolare, dar şi în forma unor obstacole care se ridică în calea acesteia.
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Acest subcapitol este urmat firesc de un altul, intitulat Faţa nevăzută a reuşitei în
mica şcolaritate. Rezilienţa şcolară ne atrage atenţia asupra capacităţii de rezilienţă
a copilului, care în prima decadă a vieţii sale experimentează multe schimbări, fiind
pregătit sau mai puţin pregătit să se confrunte cu ele. Sunt analizate câteva sectoare
cu impact asupra dezvoltării rezilienţei, care vor influenţa reuşita educativă. Din
acest subcapitol, reiese că şcolarii îşi pot dezvolta rezilienţa în mod diferit, având
nevoie de sprijinul dascălilor. Ea debutează în familie şi va facilita particularizarea
la mediul şcolar, iar consolidarea ei în şcoală va uşura trecerea în viaţa cotidiană.
Cartea discutată relativ succint în prezentarea noastră este un prototip de
elaborare axată pe o problematică majoră, structurată şi abordată metodologic,
contextual, personologic şi aplicativ, toate la nivel meritoriu. Volumul întruneşte
multiple calităţi specifice şi de înaltă ţinută pentru o lucrare de o asemenea anvergură:
elemente de noutate, abordare teoretică prin apelarea la trimiteri bibliografice
inedite, variate şi din cele mai noi, demersuri experimentale acurate, organizare
ireproşabilă a materialului. Cartea este recomandată psihologilor, studenţilor, cadrelor
didactice şi sperăm că se va bucura de o bună primire şi din partea celorlalţi cititori.
Ea este o sursă de inspiraţie pentru cei care desfăşoară activităţi în domeniul
psihologiei.
Georgeta Preda

