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STUDII ŞI CERCETĂRI 

INTERGENERATIONAL FAMILY SUPPORT IN ROMANIA 

CORNELIA RADA∗ 
“Francisc I. Rainer” Anthropological Institute of the Romanian Academy 

Abstract 

The objective of this study was to determine Romanian intergenerational family support and 
the impact of sociodemographic variables on this support. In 2011–2012, data were obtained from 
1215 urban and rural respondents aged 18–74 years relatively homogenously distributed in the 
variables of environment, sex, educational level and age group. An omnibus questionnaire of 96 items 
was used, with a focus on topics related to family functioning: domestic economics, education, 
cohesion, solidarity and sexual reproduction. From this three items were focused on in the present 
study. One hundred individual face-to-face interviews were conducted in the manner of recounting 
the life problem. From these interviews, the three sequences that addressed time were used. The main 
beneficiaries of support from respondents were, in descending order, parents, grandparents, siblings 
and grandchildren. Respondents with low and medium income provided less support to their parents 
(p < 0.05), grandparents (p < 0.005) and siblings and grandchildren (p < 0.001). Urban respondents 
provided less help to their parents (p < 0.005), grandparents (p < 0.001) and siblings (p < 0.05). 
Grandparents helped their grandchildren more often than their grandchildren helped them. This study 
shows that there is no question of a lower intergenerational solidarity, but that these intergenerational 
participation issues are generated by the variables of family, income and geographic proximity, 
among others. The main problem of intergenerational support is elderly with low income. Lives of 
children, adults and elderly could be improved by intergenerational collaboration for the benefit of all. 
Intergenerational cohesion is essential for a healthy society, especially during these uncertain times 
and economic challenges. 

Cuvinte-cheie: vârstnici, ciclurile vieţii de familie, bunici, solidaritate, generaţii. 

Keywords: elderly, family life cycles, grandparents, solidarity, generations. 

 
1. INTRODUCTION 

 
Social support resources can be formal (generally aid from state or private 

institutions) or informal (unpaid support received from spouses, children, relatives, 
friends and neighbours). These resources include providing money, goods, 
information as guidance, coverage of certain medical needs, household work, 
commissions (instrumental) and providing understanding and love (emotional). 
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Culture and economics in both the household and society determine the pattern of 
intergenerational support. In all societies individuals are involved in some method 
of intergenerational support. 

The phenomenon of grandparents is a relatively recent addition to family 
history and life expectancy. Being a grandparent in the contemporary period is now 
a normal stage in the family life cycle. In the past, people had a lower life 
expectancy and very few reached an age where they could raise their 
grandchildren. The relationships between three generations were quite rare and 
very short. In the contemporary period, the three-generational cycle is common and 
there are even some families with four generations. Some of these elderly even get 
to see their great-grandchildren growing (Hareven, 1996). 

Parents are the most important and closest source of support for children until 
adulthood and even thereafter. There comes a time for the elderly when their adult 
children are the nearest source of support. These parent–child relationships are a 
natural part of the life cycle. Mutual support between parents and children is an 
important source of satisfaction in life. These mutual, balanced material and 
emotional exchanges lead to wellness, which is useful for both parents and 
children. Inequalities of power and dependence occur when these exchanges are 
unbalanced. A negative relationship has been identified between elderly life 
satisfaction and the amount of help they received; the larger the amount of help 
provided by children, the greater the decrease in life satisfaction for the elderly 
(Öztop et al., 2009). 

Based on the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 
conducted with respondents aged 50 years and over from 14 European countries, 
the study concludes that the idea of volunteering and improving family life in 
prosperous states should be reviewed. The argument is that low intergenerational 
support is related to poor-quality solidarity, while intergenerational solidarity is 
rarely questioned in countries with weak welfare. This argument is not always true 
because the perception of welfare state policies is shaped by the cultural context 
(Neuberger & Haberkern, 2012). 

Considering these facts, this study proposes to determine Romanian 
intergenerational family support and the impact of sociodemographic variables on 
this support. The obtained data were compared with other studies. The intergene-
rational support trends identified can help guide social protection and educational 
programs. 

2. METHODOLOGY 

2.1. PARTICIPANTS 

The randomly selected sample of 1215 subjects aged between 18 and  
74 years was not representative of the population of Romania. The subjects were 
relatively homogenously distributed in the variables of environment, sex, 
educational level and age group (Table no. 1). 
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Table no. 1 
Distribution of subjects according to environment, gender, educational level and age group 

Sociodemographic Variables Number % 
Environment   

Urban 673 55.4  
Rural 542 44.6 

Gender   
Male 606 49.9  
Female 609 50.1 

Educational level   
Low (primary education <10 years) 339 27.9 
Medium (secondary education 10–12 years)  483 39.8 

 

High* 393 32.3 
Age groups (years)   

18–24  242 19.9 
25–34  297 24.4 

 

35–49  347 28.6 
 50–59  186 15.3 
 60–75 143 11.8 

Legend: *Tertiary education >12 years, completed by obtaining a diploma. University. 
Post-university. 

The study was conducted in 2011–2012 in urban areas within Bucharest, 
Craiova and Satu Mare, in the villages of Cioroiaşi and Stolnici, and in villages in 
the county of Satu Mare. The following sociodemographic and cultural characteristics 
were considered when these locations were chosen as statistical units: the age of 
the settlement, population density, transport access (car, train and plane), and rank 
according to the National Territory Arrangement Plan. 

2.2. PROCEDURE 

Lists obtained from local governments were used for the sampling framework. 
The individuals were contacted through local government officials, family doctors 
and university rectors. Eight qualified interviewers were used to collect and check 
the responses. All interviewers had expertise in the fields of sociology, psychology 
and medicine. The interviews were held in specially designated rooms. Subjects 
with a high educational level filled out the questionnaire themselves and 
interviewers checked the responses in follow-up face-to-face interviews with the 
respondents. For subjects with low and medium educational levels, the data 
collection involved questionnaire-based face-to-face interviews. Informed written 
consent was obtained from each participant at recruitment. This study was 
performed in compliance with the tenets of the Declaration of Helsinki (2000). The 
study was approved by the Ethics Commission of the “Francisc I. Rainer” Institute 
of Anthropology at the Romanian Academy. 
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2.3. INSTRUMENT, DATA ANALYSIS 

An omnibus questionnaire of 96 items was used, with a focus on topics 
related to family functioning: domestic economics, education, cohesion, solidarity 
and sexual reproduction. This study focuses on three items: 1) To what extent have 
you significantly helped your close relatives: grandparents, parents, siblings, 
grandchildren (such as financially, emotionally, cleaning, or shopping); 2) To what 
extent have your grandparents contributed to raising and educating you; 3) To what 
extent have your grandparents contributed in raising and educating your children. 
Response options were: “a lot”, “a little”, “almost not at all” and “it is not the 
case”. Respondents who responded with “it is not the case” were those who did not 
have a relative to assist, or otherwise were unable to provide intergenerational 
support.  

One hundred individual face-to-face interviews were conducted in the 
manner of recounting the life problem, as inspired by Narrative therapy (White & 
Epston, 1990). From these interviews, the three sequences that addressed inter-
generational family support were used. Pearson chi-square tests were employed 
using the SPSS statistical program (version 15; SPSS Inc., Chicago, IL). Demographic 
variables used in the statistical analysis were environment, sex, level of income per 
household (low, >700 euro; medium, 700–1200 euro; high, over 1200 euro). 

3. RESULTS 

3.1. INTERGENERATIONAL SUPPORT FROM RESPONDENTS TOWARDS THEIR 
RELATIVES 

Respondents were asked about the extent they specifically helped or help 
their grandparents, parents, brothers and grandchildren (financial, emotional, 
cleaning, shopping, etc.). The response option “It is not the case” was removed 
from the survey. Thus, the share of respondents varied between 95.9% (N = 1165) 
in answers for parents, 83.2 (N = 1011) for grandparents, 88.5% (N = 1075) for 
brothers and sisters and 63.1% (N = 767) in responses for grandchildren.  

More than 50% of children have helped “a lot” their parents. Grandparents, 
brothers, sisters and grandchildren received less support from the respondents 
(Table no. 2).  

Urban respondents provided less help to their parents (p < 0.005), grand-
parents (p < 0.001) and siblings (p < 0.05). At the same time, a trend was observed 
in urban respondents providing less aid to their grandchildren. There were no 
significant differences by sex regarding the help offered to close relatives; 
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however, a lower trend can be seen in support from men. Respondents with a low 
or medium income provided less support to their parents (p < 0.05) grandparents  
(p < 0.005), siblings (p < 0.001) and grandchildren (p < 0.001) (Table no. 3). 

Table no. 2 
Distribution of respondents depending on intensity of aid given to relatives 

A little, almost not at all A lot The beneficiaries  
of support from 

respondents N % N % 

Parents 506 43.4 659 56.6 
Grandparents 692 68.4 319 31.6 
Brothers and sisters 758 70.5 317 29.5 
Grandchildren 587 76.5 180 23.5 

Table no. 3 
Distribution of the intensity of support respondents provided to relatives,  

depending on the area of residence, sex and income 

Environment Genderb Incomea The support provided  
to relatives Urban Rural Male Female Low Medium High 

A little* 47.4a 38.5a 44.9 42.0 44.0 46.3 26.8 Parents 
A lot 52.6a 61.5a 55.1 58.0 56.0 53.7 73.2 
A little* 75.7a 60.0a 70.8 66.1 68.7 75.0 49.0 Grandparents 
A lot 24.3a 40.0a 29.2 33.9 31.3 25.0 51.0 
A little* 67.9a 73.6a 73.0 68.1 72.0 69.7 43.5 Brothers and sisters 
A lot 32.1a 26.4a 27.0 31.9 28.0 30.3 56.5 
A little* 77.5b 75.7b 79.3 73.7 78.6 68.1 48.1 Grandchildren 
A lot 22.5b 24.3b 20.7 26.3 21.4 31.9 51.9 

* A little, almost not at all; a statistically significant differences; b statistically insignificant differences. 

Distribution of support offered by respondents to their relatives was 
homogeneous on age groups without significant differences.  

3.2. INTERGENERATIONAL SUPPORT FROM GRANDPARENTS TO GRANDCHILDREN 
AND GREAT-GRANDCHILDREN 

This study was interested not only in the extent to which respondents helped 
their close relatives, but also the extent to which their grandparents contributed to 
the raising and education of the respondents and their children. The option “it is not 
the case” was removed from this analysis. Thus, 92.6% (N = 1125) of respondents 
indicated that their grandparents contributed in raising and educating the 
respondents, and 71.3% (N = 866) of respondents indicated that their grandparents 
contributed in raising and educating the respondents’ children.  
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Support from grandparents to grandchildren and great-grandchildren showed 
a relatively uniform distribution in these two categories (“a lot”) was higher for 
great-grandchildren (children of respondents) (Table no. 4). 

Table no. 4 
Distribution of help provided by grandparents to their grandchildren and great-grandchildren 

A little,  
almost not at all A lot The beneficiaries of support  

from grandparents 
N % N % 

Grandchildren (respondents) 645 57.3 480 42.7 
Great-grandchildren (respondents’ children) 457 52.8 409 47.2 

There were no statistically significant differences in environment on the 
support from grandparents to grandchildren and great-grandchildren. In urban 
areas, it was predominantly grandchildren who received “a little” help or “almost 
not at all”. It is interesting that great-grandchildren predominantly received  
“a little” help or “almost not at all” from their grandparents in rural areas. The 
share of male respondents was higher among those who reported that they received 
“a little” help or “almost not at all” from their grandparents (p < 0.05) (Table no. 5). 
The share of respondents with low and medium income was higher among those 
who reported that they received “a little” help or “almost not at all” from their 
grandparents (p < 0.01). Both male and female respondents reported similar 
support from grandparents to great-grandchildren. The intensity of the help offered 
by grandparents to their great-grandchildren was not influenced significantly by the 
respondents’ income. However, respondents with low and medium income showed 
a higher tendency to state that great-grandchildren received “a little” help or 
“almost not at all” from their grandparents (Table no. 5). 

Table no. 5 
Distribution of aid provided by grandparents to their grandchildren  

and great-grandchildren depending on the environment, gender and income 

Environmentb Gender Income The beneficiaries of support 
from grandparents Urban Rural Male Female Low Medium High 

A little* 59.7 54.4 60.6a 54.0a 58.6a 56.2a 37.7a Grandchildren 
(respondents) A lot 40.3 45.6 39.4a 46.0a 41.4a 43.8a 62.3a 

A little* 49.6 55.8 53.1b 52.4b 53.3b 51.5b 43.3b Great grandchildren 
(respondents’ children) A lot 50.4 44.2 46.9b 47.6b 46.7b 48.5b 56.7b 
* A little, almost not at all; a statistically significant differences; b statistically insignificant differences.  

The share of respondents who received support from grandparents tends to be 
lower among respondents aged 50–59 years, especially among those aged over  
60 years.  
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A positive correlation was seen between grandchildren who offered support 
to their grandparents and grandparents who offered help to their grandchildren  
(p < 0.001) in respondents who have provided aid to their grandparents and have 
received help from their grandparents. 

4. DISCUSSIONS 

The biblical admonition, “honour thy father and thy mother”, was not lost in 
most societies. In this study, the main beneficiaries of the support from respondents 
were, in descending order, their parents, grandparents, siblings and grandchildren. 

Most parents help support their young adult children who live with them by 
providing a common residence or parental transfers. At least at this stage of their 
life cycle, young people do not have adequate financial resources without support 
from their parents (Rosenzweig & Wolpin, 1993). Therefore, in this study, because 
parents naturally help their children, there was no discussion of the help 
respondents gave to their children. 

The results of this study are similar to those of an American study (Taylor  
et al., 2010) that found among several categories of relatives who felt indebted to 
help in terms of financial means or caregiving, the first were parents followed by 
adult children, grandparents, siblings, and parents-in-law. In the study by Taylor  
et al. (2010) there was no question about helping little children because it was 
assumed, as in this study, that this support should be given naturally. 

This study has identified the importance of income and family conditions in 
terms of willingness to give and receive support from relatives. Thus, the res-
pondents with low income tended to be partially supportive. The results of this 
study are similar to those of Schmaus and Bould (2012), who studied international 
money transfers from Denmark, Germany, France and Italy. Schmaus and Bould 
(2012) analysed adults aged 50 years and over with adult children and concluded 
that there was a substantial transfer flow from the older generation to the younger 
generation. However, in richer countries, such transfer flow was mainly to 
children. In the poor countries, such transfers flows were mainly from children. 
This demonstrates the importance of the employment variable in these flows of 
intergenerational support. Differing transfer flows were seen in Germany, where 
elderly employed women are commonplace and where there are many people 
without children compared with Italy, where many households have two adult 
generations (Schmaus & Bould, 2012). 

In this study, for all categories of relatives, the intergenerational support from 
both respondents and grandparents showed more consistency than among those 
with high incomes. A study on a population in Taiwan also showed that altruistic 
financial transfers from parents to children were significant in number in periods of 
economic growth (Lee et al., 1994). 
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In this study, male respondents tend to be more distant compared with 
women. An American study (Silverstein et al., 2006) also showed that the decline 
in health of parents increases the intensity with which the filial rules predispose 
children to provide support. Transformation of the rules into support was higher 
among daughters than of sons to mothers especially (Silverstein et al., 2006). 

Respondents from rural areas tend to be rather close or partially supportive. 
This was certainly obvious in the support given to their parents, grandparents and 
siblings. The tendency of rural families to have greater cohesion indicates better 
protection against stress factors. Thus, as in other studies, this study found that the 
rural environment has specific interpersonal ties; they are closer in kinship, 
tradition, friendship and cohesion (Rada, 2013). 

Traditionally, rural people expect more consistent and evident support from 
grandparents to grandchildren and great-grandchildren. This is an issue that 
requires further clarification by qualitative methods. 

In Germany, Hoff (2007) studied intergenerational support between grandparents 
and grandchildren and identified a pattern of providing and receiving intergene-
rational support from and to grandchildren, comparable with model parent–child 
support. The solidarity model supports the parent–child model in this case. Considering 
the related costs, the relationships grandparents had with their grandchildren were 
unbalanced or asymmetrical in the elderly generations (Hoff, 2007). In this study, 
grandparents helped their grandchildren 11% more frequently than grandchildren 
helped their grandparents. In the case of A.D. (retired, 66 years old, medium 
income) consistent, long-term support provided by grandparents to their grandchildren 
(and consequently to their son and daughter-in-law) is shown. At the same time, 
the geographic proximity of parents and adult children is shown to be an important 
element of intergenerational solidarity and support (Heylen et al., 2012). 

“Now that I am retired, I cannot say that I have so much money, but my 
grandson receives “his share”, some pocket money and the costs of his 
math tutoring. We got involved in his education since the first grade 
and took care of him. We used to pick him up from school, give him 
food to eat and supervise him with his lessons. When my boy and 
daughter-in-law came home from work, we “delivered” our grandchild 
to them and returned home. It was not hard for us to help them because 
we had moved into the same neighbourhood with them”. 

Here, there is no question of a lower intergenerational solidarity, but rather, it 
is an intergenerational participation issue caused by cycles of family life, income 
and marital status. For example, in this study, although there were no significant 
differences between age groups, a trend was observed that very elderly grandparents 
provided less support to grandchildren and great-grandchildren because of their 
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lower income and age-related poor health. The positive correlation between grand-
children who offered help to their grandparents and grandparents who provided 
help to their grandchildren demonstrated that this trend does not show a lower 
solidarity between generations (p < 0.001). Over 70% of respondents have offered 
help to their grandparents and received help from their grandparents. The case of 
P.P. (viticulturist, 35 years old, below-average income) identifies the flow of 
intergenerational support in rural areas through a natural and social division of 
labour.  

 “In the country (rural areas), there is no question that we should not 
help our grandparents. Otherwise, we could not cope with how much 
work we have and we could not make a living. In the spring, the 
stronger and younger people tend the vineyard, the elderly care for the 
household, work with poultry, tidy, clean their yard and ours, and bring 
us food so that we can work until dark. During harvest, it is the same. 
Starting in September, they go to the city and sell grapes gathered by 
the whole family. In the winter, after we chop our wood, my son and I 
chop wood for our grandparents because they are 79 years old and 
unable to do that anymore”. 

The main problem facing intergenerational support is caregiving for elderly 
people. Their health conditions and ability to contribute to the household economy 
influences the intensity of support offered and on the power dynamics and 
conditions within the household (McNally & Williams, 2005). Lonely elderly are 
most likely to be the receivers of support (De Jong et al., 2012) as is obvious in the 
case of R.O. (engineer, 60 years old, above-average income) 

“When my father was diagnosed with Alzheimer’s disease, I contributed 
financially to his caregiving costs for 6 years until he died. After about 
5 years of home caregiving, it was not possible to leave him at home 
because he had become a danger to the security of the house and was 
aggressive to my mother. We had to hospitalize him in an asylum. I 
transferred half of my monthly salary there every month for a year. 
After my father died, I supported my mother financially every month. I 
bought her a mobile phone and we talk every Sunday”.  

5. CONCLUSION 

In the modern and postmodern era, there is relatively more individualism of 
young people in society. However, most married children, sons or daughters, offer 
help to their parents. Social factors such as density of co-residence and nearby 
relatives and external factors such as labour emigration have an influence on the 
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level and type of intergenerational support flows between grandparents, children 
and grandchildren from parents to children and from children to parents. 

Despite its imperfections, family support in caregiving for young children 
and the elderly is essential and the most widespread type of intergenerational 
support. Intergenerational support is a complex cultural, economic, demographic 
and psychological issue. In developed European countries, intergenerational 
support is well established; many elderly volunteer in educational areas, which 
benefits their health because after retirement they often feel ineffectual (Kaplan, 
2001). Romania should promote programs so that the elderly might become useful 
in schoolchildren’s education by tutoring them, working in the school cafeteria, 
providing supervision during breaks, teaching their cultural heritage, promoting a 
healthy lifestyle, teaching music classes, and so on. Organizations should be 
established and associations created to gather policy makers, academics and 
practitioners to promote best-practice intergenerational support flows so that 
supportive intergenerational behaviour can be learned from childhood. Grandparents 
can be a source of essential skills and knowledge in the household for their 
grandchildren, and their grandchildren can help their grandparents learn skills such 
as the use of new technology. Tensions can occur during this exchange of 
knowledge and skills, but it also can bring the joy of being together as a family. 
The younger generation can learn from the older generation about their family 
history and how to look after their relatives. 

This study shows that the lives of children, adults and elderly could be 
improved by intergenerational collaboration for the benefit of all. Intergenerational 
cohesion is essential for a healthy society, especially during these uncertain times 
and economic challenges. 
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REZUMAT 

Obiectivul acestui studiu a fost de a determina sprijinul între generaţii în cadrul familiei şi 
impactul variabilelor socio-demografice asupra acestuia în România. Datele s-au obţinut între 2011–
2012, de la 1215 subiecţi, cu vârsta 18–74 ani, din mediul urban şi rural, utilizând un chestionar  
(de tip omnibus cu 96 de itemi privitor la elementele legate de funcţionarea familiei). Principalii 
beneficiari ai sprijinului au fost în ordine descrescătoare părinţii, bunicii, fraţii/surorile şi nepoţii. 
Respondenţii cu venituri mici şi medii au oferit mai puţin sprijin părinţilor (p < 0,05) bunicilor  
(p < 0,005), fraţilor, surorilor, şi nepoţilor (p < 0,001). Respondenţi din mediul urban au oferit mai 
puţin ajutor părinţilor (p < 0,005) bunicilor (p < 0,001), precum şi fraţilor şi surorilor (p < 0,05). 
Bunicii şi-au ajutat nepoţii mai mult decât i-au ajutat nepoţii pe bunici. Studiul arată că nu se pune 
problema unei mai scăzute solidarităţi între generaţii ci că este mai degrabă o problemă de participaţie 
intergeneraţională generată de ciclurile vieţii de familie, venituri, proximitatea geografica etc. 
Principala problemă în cadrul sprijinului intergeneraţional este aceea a vârstnicilor cu nivel scăzut al 
veniturilor. Viaţa copiilor, adulţilor şi vârstnicilor ar putea fi îmbunătăţită prin colaborarea între 
generaţii pentru beneficiul tuturor. Coeziunea între generaţii este esenţială pentru o societate 
sănătoasă, mai ales în aceste vremuri incerte şi de provocări economice. 
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Criminal recidivism is considered one of the challenges of the contemporary society, the 
measurement of this phenomenon being also a method of examination for the penal interventions. The 
Romanian Probation Service aims, as it is specified by the law of organization, “… to serve to the 
judges and population by supervising offenders in community in order to reduce crime, costs, and 
consequences of the incarceration.” Within this context stands to reason new researches are needed in 
order to improve and develop the Romanian Probation Service. 

This research is the third part of a larger project started in 2011 for which the Institute of 
Philosophy and Psychology of the Romanian Academy has collaborated with the RPS. Among the 
main objectives of the study we mention: risk of recidivism reappraisal for the 100 individuals who 
did not relapsed, satisfying their criminogenic needs identified by the probation counsellor when the 
Recidivism Risk Evaluation Questionnaire has been applied; how the 100 offenders investigated in 
the project ended supervision; if our questionnaire provides information allowing the probation 
counsellor to establish objectives, criminogenic needs to be satisfied by the offenders, premise of an 
optimal integration in the community.  
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1. INTRODUCERE 

Ultimele decenii au fost marcate de preocuparea cercetătorilor din domeniul 
criminologiei de a introduce în procesul de reabilitare a infractorilor o serie de 
metode şi tehnici de lucru aparţinând psihologiei, şi nu numai, cu scopul de a 
răspunde nevoilor criminogene ale acestora şi implicit de reducere a riscului de 
recidivă. În aceste condiţii, asistăm la o schimbare de viziune, trecând de la 
scepticismul anilor 70, când se considera că încercările de reabilitare a infractorilor 
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sunt sortite eşecului (Martinson, 1974), la o abordare centrată pe identificarea 
acelor practici care pot avea rezultate pozitive (what works).  

O serie de cercetări (Palmer, McGuire, Hollin, 2007; Robinson, 1995) au 
demonstrat faptul că, în anumite condiţii, schimbarea comportamentală a celor 
aflaţi în conflict cu legea penală poate deveni realitate, dacă, în practica serviciilor 
corecţionale, sunt introduse programe de lucru structurate care să încorporeze şi 
elemente specifice ale abordărilor cognitiv-comportamentale din psihologie. De 
asemenea, a fost subliniată necesitatea realizării unor intervenţii bazate pe o serie 
de principii care conferă raţionalitate şi predictibilitate procesului de reabilitare. A 
se vedea, în acest sens, modelul RNR (risc-nevoie-responsivitate, Andrews şi 
Bonta, 2010) conform căruia nivelul intervenţiei trebuie să fie în concordanţă cu 
riscul prezentat de infractor, cu nevoile lui criminogene, luându-se în considerare 
elemente precum: abilităţile cognitive, stilurile de învăţare, apartenenţă culturală, 
motivaţia pentru schimbare etc. 

Progresele în cercetarea criminologică, penologie şi probaţiune au fost 
facilitate şi de preocuparea factorilor de decizie din domeniul justiţiei penale pentru 
fundamentarea practicii în noua paradigmă. Mai mult de atât, Comitetul de Miniştri 
al Consiliului Europei, în cadrul Recomandării 22 (2000) referitoare la îmbunătăţirea 
aplicării regulilor europene în materia sancţiunilor şi măsurilor comunitare, făcea 
referire la necesitatea extinderii abordărilor de tip cognitiv-comportamental în 
activitatea cu persoanele aflate în conflict cu legea penală. 

Toate aceste elemente care ţin de o reorientare în materie penală şi probaţiune 
ne-au determinat să ne gândim la o amplă cercetare privind ameliorarea şi 
prevenirea recidivismului în România. 

Prezentul studiu este de fapt parte dintr-o cercetare mai amplă, desfăşurată în 
cadrul unui proiect, în parteneriat, derulat de către Ministerul Justiţiei – Direcţia 
Naţională de Probaţiune sub autoritatea căreia funcţionează serviciile de probaţiune 
din România şi Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” 
al Academiei Române – Reevaluarea lotului de subiecţi investigaţi (un număr de 
100 de persoane) la un interval de un an, de la prima aplicare in vederea creşterii 
fidelităţii instrumentului. Obiectivul final al acestui parteneriat a fost elaborarea 
unui instrument de evaluare a riscului de recidivă a persoanelor condamnate la 
pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.  

În prima parte a cercetării echipa de cercetare a procedat la: stabilirea ratei de 
recidivă a persoanelor aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune la 
momentul începerii cercetării; identificarea şi clasificarea factorilor de risc, de 
orice natură ar fi ei, în cazul condamnaţilor care au recidivat; elaborarea unui 
instrument de evaluare a riscului; aplicarea instrumentului pe un eşantion pilot 
(Serviciul de Probaţiune Bucureşti) pe persoane condamnate care urmează a intra 
sub supraveghere la momentul începerii studiului; dezvoltarea de parteneriate cu 
instituţii publice sau private care pot oferi servicii relevante pentru grupul ţintă – 
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persoanele evaluate ca prezentând un risc major conform instrumentului de 
evaluare (Săucan, Micle, 2012). 

În partea a II-a a proiectului s-a realizat interpretarea şi analiza datelor 
obţinute în urma aplicării Chestionarului de evaluare a riscului de recidivă (ERR – 
Evaluarea riscului de recidivă) pe cele 19 dimensiuni (Săucan, Micle, 2013).  

Articolul care face obiectul părţii a III-a a proiectului prezintă într-o manieră 
succintă rezultatele obţinute de echipa de cercetare ca urmare a reevaluării lotului 
de subiecţi investigaţi (un număr de 100 de persoane) în intervalul ianuarie 2013 – 
noiembrie 2013. 

2. METODOLOGIE 

În baza rezultatelor obţinute în urma aplicării Chestionarului de evaluare a 
riscului de recidivă, consilierii de probaţiune au iniţiat procesul de întocmire a 
dosarelor de supraveghere specifice fiecărui condamnat inclus în eşantion, la data 
intrării în supravegherea serviciului. În intervalul ianuarie – noiembrie 2013, 
consilierul de probaţiune responsabil de caz, împreună cu echipa de cercetare a 
proiectului, a stabilit o serie de obiective în vederea validării şi eventual a optimizării 
fidelităţii chestionarului aplicat. 

Obiective care se doresc a fi atinse în cadrul studiului: 
a) studierea dosarelor de supraveghere în cazul celor 100 de condamnaţi şi 

identificarea gradului de risc (scăzut, mediu şi crescut) stabilit de personalul de 
probaţiune în urma aplicării chestionarului; 

b) identificarea tipurilor de motivaţii care stau la baza satisfacerii nevoilor 
criminogene şi a ponderii acestora stabilite de către consilierii de probaţiune în 
cazul celor 100 de persoane selectate; 

c) includerea persoanelor supravegheate în programele de reabilitare a 
infractorilor acreditate de către Ministerul Justiţiei în funcţie de nivelul riscului 
evaluat şi de nevoile criminogene stabilite de către consilierul de probaţiune în 
urma analizei informaţiilor rezultate în urma aplicării chestionarului;  

d) dezvoltarea de parteneriate cu instituţiile publice sau private care oferă 
servicii relevante pentru grupul ţintă (persoane evaluate cu risc crescut conform 
rezultatelor obţinute în urma aplicării instrumentului) şi identificarea numărului de 
persoane care au beneficiat de aceste servicii; 

e) identificarea modalităţilor de încheiere a supravegherii în cazul celor 100 
de persoane investigate; 

f) reevaluarea riscului de recidivă al subiecţilor care nu au recidivat şi care  
şi-au îndeplinit/satisfăcut nevoile criminogene identificate de consilier în urma 
aplicării chestionarului. 

g) stabilirea gradului în care Chestionarul de evaluare a riscului de recidivă, 
elaborat şi aplicat de echipa de cercetare oferă date care să permită consilierilor de 
probaţiune stabilirea obiectivelor, a nevoilor criminogene, ce urmează a fi 
satisfăcute de către condamnaţi, premisă a unei integrări optime în societate.  



4 Supravegherea infractorilor  307 

Ipoteze 
a) condamnaţii cu risc crescut şi mediu de a comite o nouă infracţiune ocupă 

o pondere reprezentativă; 
b) tipurile de motivaţii utilizate în vederea reintegrării sociale a condamnaţilor 

sunt centrate în principal pe satisfacerea unor nevoi criminogene/sociale punctuale;  
c) distorsiunile cognitive ale infractorilor stau la baza comiterii faptelor penale; 
d) consecinţa directă a programului de reintegrare este dobândirea unor 

modalităţi prosociale de rezolvare a problemelor, a unei autonomii decizionale, 
ajungându-se în final la reducerea riscului de recidivă; 

e) reevaluarea lotului din perspectiva modificării gradului de risc/recidivă 
evidenţiază o îmbunătăţire semnificativă, în sensul reducerii acesteia;  

f) Chestionarul de evaluare a riscului de recidivă, prin cele 19 dimensiuni 
din structura sa (Săucan, Micle, 2012), oferă date care să permită consilierilor de 
probaţiune stabilirea obiectivelor, a nevoilor criminogene, ce urmează a fi satisfăcute 
de către condamnaţi, premisă a unei integrări optime în societate;  

g) reevaluarea lotului din perspectiva modificării gradului de risc/recidivă 
evidenţiază o îmbunătăţire semnificativă, în sensul reducerii acestuia;  

h) analiza şi interpretarea datelor rezultate din monitorizarea dosarelor celor 
100 de subiecţi în perioada ianuarie – noiembrie 2013. 

În baza rezultatelor obţinute de subiecţi pe dimensiunile chestionarului ERR 
(Săucan, Micle, 2013), consilierii de probaţiune responsabili de caz au procedat la 
identificarea şi stabilirea nevoilor criminogene (factori asociaţi cu comiterea unor 
posibile infracţiuni) în planul de supraveghere al condamnaţilor (obiectiv a). În 
acest sens, din cei 34 de condamnaţi pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie, 24 au 
fost evaluaţi ca având un risc mediu, iar 10 un risc crescut. Cei 28 de condamnaţi 
pentru infracţiuni de furt calificat au fost evaluaţi ca având un risc mediu – 15,  
10 – crescut, iar 3 dintre ei un risc scăzut. Persoanele condamnate pentru infracţiuni 
conform Legii 143/2000 (deţinere de droguri în vederea consumului propriu şi 
trafic de droguri), în număr de 26, au fost evaluate ca având un risc crescut – 20, 
mediu – 4 iar scăzut – 2. Persoanele condamnate pentru infracţiuni referitoare la 
circulaţia pe drumurile publice şi cele condamnate pentru infracţiuni economice au 
fost evaluate ca având un risc scăzut (4 – OUG 195/2000 şi 2 – infracţiuni 
economice). În categoria alte infracţiuni (6 condamnaţi) sunt incluse fapte de lovire 
şi alte violenţe, abuz în serviciu contra intereselor publice, luare de mită şi infracţiuni 
conform Legii nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii 
organizate, persoanele condamnate fiind evaluate cu risc scăzut – 2 şi un risc mediu – 4.  

În concluzie, din totalul de 100 de subiecţi incluşi în eşantion, 40 au un risc 
crescut de a comite o nouă infracţiune, 47 au risc mediu (ipoteza a) iar 13 au fost 
evaluaţi ca având un risc scăzut1 (vezi figura nr. 1). Prin urmare, raportat la gradul 
de pericol social al infracţiunilor, instrumentul de evaluare îşi dovedeşte validitatea. 
 

1 Serviciul de probaţiune operează cu trei nivele de risc de recidivă (mic, mediu şi mare), acest 
termen desemnând probabilitatea ca persoana supravegheată se implice din nou într-o activitate 
infracţională pe durata supravegherii ca urmare a nevoile criminogene nesatisfăcute. 
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Nivelul evaluat al riscului (%)

47, 47%

40, 40%

13, 13%

Risc mediu
Risc crescut
Risc scazut 

 
Figura 1. Distribuţia în procente a riscului de recidivă al celor 100 de subiecţi. 

În funcţie de nivelul de risc evaluat, consilierii de probaţiune responsabili de 
caz au procedat la stabilirea nevoilor criminogene, în sensul posibilităţii satisfacerii 
acestora, astfel încât riscul de recidivă al persoanelor identificate cu un grad mare 
şi mediu să fie diminuat. Scăderea riscului presupune efectuarea unor intervenţii 
centrate pe nevoile criminogene identificate, corespunzătoare unor tipuri de 
motivaţii specifice fiecărui condamnat în parte.  

În analiza celor 100 de dosare, în cadrul procesului de stabilire a tipului de 
motivaţii (obiectiv b), am plecat de la premisa că, în opţiunea condamnaţilor din 
eşantionul cercetat, motivaţia extrinsecă ocupă o pondere importantă; tipurile de 
motivaţii utilizate în vederea reintegrării sociale a condamnaţilor fiind centrate în 
principal pe satisfacerea unor nevoi criminogene/sociale punctuale; în cazul 
persoanelor aflate sub supravegherea serviciilor de probaţiune, motivaţia intrinsecă 
potenţează, orientează şi dinamizează comportamentul acestora pe termen lung spre 
îndeplinirea unor obiective aşteptate şi dezirabile2 (Micle, Oancea, Săucan, 2012). 

La baza analizei noastre a stat o grilă de evaluare (idem, 2012) cuprinzând 
următoarele variabile: genul, infracţiunea, eventualele obligaţii impuse de către 
instanţă prevăzute la art. 86, alin. 3, lit. a-f din Codul penal, motivaţia de 
schimbare (crescută, medie şi scăzută), tipuri de motivaţii, incidente înregistrate pe 
 

2 În cursul anului 2012 echipa de cercetare (Mihai Ioan Micle, Doina Ştefana Săucan, Gabriel 
Oancea) a realizat un studiu pe un eşantion de 50 persoane care reprezentau obiectul a 50 de dosare de 
supraveghere încheiate în anul 2011. Obiectivul acestui studiu a fost: Identificarea tipurilor de 
motivaţii care stau la baza satisfacerii nevoilor criminogene şi a ponderii acestora în rândul 
persoanelor aflate în evidenţa Serviciului de Probaţiune Bucureşti. După cum se evidenţiază în cele 
prezentate în continuarea articolului, rezultatele studiului nostru, din perspectiva tipurilor de motivaţii 
identificate, şi rezultatele studiului realizat în cursul anului 2012 (pe un eşantion de 50 persoane a 
căror supraveghere s-a finalizat în anul 2011), precum şi practicile utilizate de către consilierii de 
probaţiune în stabilirea nevoilor criminogene ale condamnaţilor sunt identice.  
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durata supravegherii (avertismente3 şi sesizări ale instanţei de executare4), infracţiuni 
comise în termenul de încercare şi modul de finalizare a supravegherii5. Posi-
bilitatea de răspuns la variabilele grilei de evaluare comportă două răspunsuri 
posibile: da (beneficiarului îi este caracteristic respectivul tip de motivaţie, 
infracţiuni, incidente etc.) sau nu (beneficiarului nu îi este caracteristic respectivul 
tip de motivaţie, infracţiuni, incidente etc.). În cazul dosarelor analizate, 92 dintre 
subiecţi au fost bărbaţi (92%) iar 8 (8%) femei. 

Dimensiunea motivaţiei şi tipurile acesteia au fost stabilite pornindu-se, în 
principal, de la analiza nevoilor criminogene menţionate în planul de supraveghere, 
ca urmare a aplicării chestionarului de evaluare a riscului de recidivă. Au fost 
identificate 7 tipuri de motivaţie specifice persoanelor din eşantionul investigat: 
motivaţia economică (muncă remunerată), nevoi fiziologice (nevoia de locuinţă, 
hrană etc.), de securitate, motivaţie cognitivă, psiho-socială (capacitatea de a 
interacţiona într-un grup, de a stabili şi întreţine relaţii etc.), nevoia de dezvoltare 
personală (aptitudini, abilităţi, trăsături de caracter) şi abilităţi sociale (comunicare, 
negociere şi mediere, strategii de relaţionare etc.). 

Este important să precizăm faptul că, în cazul tipurilor de motivaţii 
identificate, acelaşi beneficiar se poate regăsi în nevoia de satisfacere a uneia sau a 
mai multor tipuri de motivaţii. Nu există o practică unitară în procesul de evaluare, 
unii dintre consilierii de probaţiune realizând menţiuni exprese cu privire la 
motivaţie, în timp ce, în cazul altor persoane supravegheate, echipa de cercetare a 
stabilit nivelul motivaţiei în urma studierii documentelor (fişe de monitorizare a 
întrevederilor periodice, planul de supraveghere). 

În urma analizei dimensiunilor motivaţiei din grila de evaluare se evidenţiază 
o poziţionare/clasificare identică a succesiunii tipurilor de motivaţii, specifice celor 
două loturi de subiecţi investigaţi (50 persoane care reprezentau obiectul a 50 de 
dosare de supraveghere încheiate în anul 2011 şi 100 de persoane cărora li s-a 
întocmit dosar de supraveghere în urma aplicării Chestionarului de evaluare a 
riscului de recidivă). În acest sens, s-a constatat, în urma evaluării nevoilor 
criminogene de către consilierii de probaţiune, că motivaţia economică, motivaţie 
 

3 În conformitate cu prevederile art. 28, alin. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1239/2000, 
neprezentarea persoanei supravegheate la serviciul de probaţiune, dacă nu este justificată din motive 
obiective, este sancţionată cu înmânarea unui avertisment scris. 

4 Hotărârea Guvernului 1239/2000 prevede că în cazul nerespectării măsurilor şi obligaţiilor 
impuse de către instanţă în sarcina persoanei supravegheate, serviciul de probaţiune sesizează instanţa 
de executare în vederea revocării suspendării sub supraveghere şi a executării pedepsei închisorii în 
penitenciar. 

5 Perioada de supraveghere se poate finaliza printr-unul din următoarele moduri: expirarea 
termenului de încercare, revocarea suspendării sub supraveghere ca urmare a comiterii unei noi 
infracţiuni în cadrul termenului de încercare sau a admiterii sesizării serviciului de probaţiune 
adresate instanţei de executare şi anulare a suspendării sub supraveghere în condiţiile prevăzute de 
art. 865 c.p. 
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extrinsecă (loc de muncă remunerat) de schimbare, în vederea reabilitării, ocupă 
ponderea cea mai ridicată. Consilierii de probaţiune au specificat că motivaţia 
economică reprezintă principalul factor de risc care a stat la baza implicării în 
activitatea infracţională – 72% dintre subiecţi. De aceea, s-a impus în practica 
Serviciului de Probaţiune Bucureşti colaborarea cu instituţii din comunitate 
(Agenţia pentru Ocupare şi Formare Profesională, organizaţii neguvernamentale) în 
vederea includerii acestor persoane în programe de formare profesională ori de 
găsire a unui loc de muncă. În scopul satisfacerii acestei nevoi de bază, consilierii 
de probaţiune au procedat la întocmirea unor acte în vederea reluării procesului 
educativ (15 persoane incluse în învăţământ de tipul A doua şansă), obţinerii unei 
calificări profesionale (23 persoane condamnate) sau găsirii unui loc de muncă cu 
forme legale pe durată nedeterminată (29 persoane). Precizăm că majoritatea 
declară că lucrează dar ocupă locuri de muncă necalificate şi nu sunt angajaţi cu 
forme legale. În condiţiile în care sunt remuneraţi nesatisfăcător, având de acoperit 
nevoile unor familii cu mulţi membri, este de înţeles că aceştia percep motivaţia 
economică ca fiind principalul obstacol în procesul de reabilitare.  

Cu toate acestea, în absenţa unor obiective pe termen lung şi a disponibilităţii 
de a investi eforturi pentru atingerea acestora, se remarcă o rată crescută a 
abandonului şcolar, neglijarea cursurilor de calificare sau a programelor de găsire a 
unui loc de muncă. În acest sens, din 23 persoane condamnate incluse într-un 
program de calificare profesională, au finalizat 7; din 29 de persoane condamnate 
aflate în căutarea unui loc de muncă numai 8 au reuşit să-şi finalizeze demersul, în 
timp ce 2 persoane au abandonat după prima săptămână de muncă. Din cele  
15 persoane incluse în cursuri de învăţământ A doua şansă, doar 8 continuă,  
7 afirmând că nu au putut face faţă cerinţelor impuse şi că nevoia întreţinerii 
familiilor îi obligă să se centreze pe obţinerea unor venituri imediate. 

Pe locul următor ca pondere se situează nevoia de dezvoltare personală – 
motivaţie intrinsecă (aptitudini, abilităţi, trăsături de caracter), aceasta fiind specifică în 
cazul a 68% dintre subiecţi. Aceasta dovedeşte absenţa abilităţilor/aptitudinilor/ 
capacităţilor şi instrumentelor necesare de a face faţă provocărilor de zi cu zi ale 
existenţei. În plus, incongruenţa identitară datorată unor norme şi valori legitime 
asimilate, iar pe de altă parte nivelului scăzut de instrucţie şi incapacitatea de a 
avea o perspectivă obiectivă asupra realităţii stau la baza acestei motivaţii care se 
doreşte a fi satisfăcută.  

Faptul că majoritatea subiecţilor din eşantionul de 100 cărora le-a fost aplicat 
chestionarul se confruntă cu absenţa unui spaţiu de locuit, cu dificultăţi economice, 
cu incapacitatea de a-şi satisface nevoile primare, cu nivel de instrucţie scăzut, a 
generat o serie de nevoi criminogene identificate de către consilierii de probaţiune 
responsabili de caz, care reflectă cu multă fidelitate prezenţa acestor factori 
predispozanţi criminogeni în viaţa de zi cu zi a subiecţilor investigaţi. În acest sens, 
următoarea categorie motivaţională identificată este reprezentată de nevoile 
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fiziologice – motivaţie extrinsecă (nevoia de locuinţă, hrană etc.), caracteristică în 
cazul a 28% dintre subiecţi, în timp ce 24% dintre aceştia optează pentru nevoi de 
securitate. 22% dintre subiecţii investigaţi optează pentru o motivaţie cognitivă – 
motivaţie intrinsecă (modul în care percepe, structurează şi utilizează informaţia), 
20% pentru o motivaţie psihosocială – motivaţie extrinsecă (capacitatea de a 
interacţiona într-un grup, de a stabili şi întreţine relaţii) în timp ce doar 16% 
consideră nevoia de a-şi potenţa şi actualiza abilităţile sociale – motivaţie intrinsecă 
(comunicare, negociere şi mediere, rezolvare de conflicte, capacităţi empatice etc.) 
(vezi tabelul nr. 1; m. ex. – motivaţie extrinsecă; m. int. – motivaţie intrinsecă). 

Tabelul nr. 1 
Valorile procentuale ale variabilelor motivaţionale investigate 

Tip de motivaţie Da Procent % Nu Procent % 
Economică (m. ex.)  72 72 % 28 28 % 
Dezvoltare personală (m. int.) 32 32% 68 68% 
Nevoi fiziologice (m. ex.) 28 28% 72 72% 
Nevoi de securitate (m.ex.) 24 24% 76 76% 
Motivaţie cognitivă (m. int.) 22 22% 78 78% 
Motivaţie psihocială (m. int.) 20 20% 80 80% 
Abilităţi sociale 16 16% 84 84% 

Din analiza dimensiunilor de mai sus, se constată că, deşi tipurile de 
motivaţie caracteristice subiecţilor investigaţi ocupă o pondere scăzută (nesemni-
ficativă) în opţiunile lor, totuşi pe trei din primele patru locuri (locul 1 – motivaţie 
economică, locul 3 – nevoi fiziologice şi locul 4 – nevoia de securitate) se află 
motivaţia extrinsecă (ipoteza b), ce presupune rezolvarea pe termen scurt a unor 
nevoi punctuale, centrată exclusiv pe interese, fără o eficienţă semnificativă pe 
termen lung şi fără a favoriza o schimbare la nivelul proceselor de decizie şi control. 

În ceea ce priveşte nevoia de dezvoltare personală, 68% dintre subiecţi nu 
conştientizează nevoia unor reconfigurări identitare, în sensul conştientizării 
limitelor, modificării percepţiilor deformate, reconsiderării atitudinii faţă de sine, în 
primul rând, şi faţă de lume, în general, precum şi prin reproiectarea proceselor de 
decizie şi control, ei nereuşind să realizeze o reintegrare eficientă şi legitimă la 
nivel social şi personal. În acest sens, consilierii de probaţiune consideră că, în 
viziunea persoanelor supravegheate, satisfacerea nevoilor criminogene se limitează 
doar la îndeplinirea unor nevoi de bază punctuale (fiziologice şi de securitate), fără 
a conştientiza că reintegrarea socială este un proces profund, de durată, care 
presupune o serie de reconfigurări în multiple planuri ale identităţii (personal, inter-
personal, moral-etic, psihic etc.).  

Tipurile de motivaţii utilizate în vederea reintegrării sociale a condamnaţilor 
sunt centrate în principal pe satisfacerea unor nevoi criminogene/sociale punctuale 
(ipoteza b). Acestea nu asigură prin ele însele o bază în perspectiva unei viitoare 
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reintegrări sociale. Chiar în condiţiile în care motivaţia intrinsecă ocupă o pondere 
nesemnificativă în cazul persoanelor supravegheate, aceasta este în măsură să 
potenţeze, orienteze şi să direcţioneze comportamentul acestora, pe termen lung, 
spre îndeplinirea unor obiective aşteptate şi dezirabile. 

Rezultatele cercetării întăresc concluziile studiilor subsumate paradigmei 
what works care evidenţiază necesitatea centrării intervenţiei pe procesele 
cognitive şi dezvoltarea abilităţilor sociale ale infractorilor ca premisă a structurării 
unei identităţi bio-psiho-sociale congruente (ipoteza c). De asemenea, sunt oferite 
consilierilor de probaţiune informaţii pertinente în stabilirea obiectivelor din 
perspectiva satisfacerii nevoilor criminogene, a adaptării obiectivelor intervenţiei 
în direcţia atingerii unor obiective pe termen lung, cum ar fi îmbunătăţirea 
proceselor decizionale, dezvoltarea de abilităţi şi deprinderi, creşterea capacităţilor 
rezolutive etc. (ipoteza c). Informaţiile pot constitui baza unei schimbări de 
paradigmă în ce priveşte evaluarea acestor nevoi de către consilierul de probaţiune 
prin accentuarea necesităţii schimbărilor la nivelul identitar şi interpersonal al 
persoanelor supravegheate (idem, 2012). 

Echipa de cercetare a monitorizat în decursul unui an calendaristic activitatea 
consilierilor responsabili în cazul celor 100 de persoane investigate, analizând 
împreună cu aceştia modalităţile de ajustare a obiectivelor stabilite iniţial. După 
cum am prezentat mai sus, aceste obiective sunt centrate în special pe atingerea 
unor nevoi punctuale, evidenţiindu-se absenţa interesului din perspectiva necesităţii 
schimbării la nivel identitar şi interpersonal al acestora. În consecinţă, s-a procedat 
la o schimbare de abordare, demersul în vederea reabilitării urmând a se focaliza pe 
includerea infractorilor în cadrul unor programe structurate, în conformitate cu 
modelul what works (Raynor, 2007). 

Rezultatele obţinute, tipurile de motivaţii stabilite în cadrul nevoilor 
criminogene identificare au permis includerea unora dintre persoanele condamnate, 
în special al celor care au fost evaluate cu o motivaţie intrinsecă redusă (psiho-
socială, cognitivă şi de dezvoltare personală), în cadrul unor programe cognitiv-
comportamentale şi de dezvoltare a abilităţilor sociale acreditate de către Ministerul 
Justiţiei (ipoteza c).  

„Principalul avantaj al abordării cognitiv-comportamentale îl reprezintă faptul că 
intervenţia este centrată pe rezolvarea distorsiunilor cognitive ale infractorilor care 
stau la baza comiterii infracţiunilor, consecinţa directă fiind reducerea riscului de 
recidivă. Mai mult, o asemenea abordare are rezultate pe termen lung, comparativ 
cu intervenţiile clasice care erau focalizate primordial pe rezolvarea punctuală a 
unor problemele de ordin educaţional, profesional sau social. Prin restructurarea 
modului de a gândi al infractorilor, aceştia devin capabili să identifice modalităţi 
prosociale de rezolvare a problemelor cu care se confruntă, fiindu-le conferită 
astfel o autonomie decizională” (ipoteza c) (Micle, Oancea, Săucan, 2012, p. 56). 
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În lumina celor prezentate mai sus, echipa de cercetare şi consilierii de 
probaţiune responsabili de caz au procedat la includerea subiecţilor identificaţi cu 
absenţa unor motivaţii cognitive, abilităţi sociale, motivaţii psiho-sociale într-o 
serie de programe acreditate (obiectiv c). Astfel, 7 persoane condamnate au fost 
incluse în programul ,,Unul la unul”, 13 în programul ,,STOP – Gândeşte şi 
schimbă”, 10 în programul ,,Dezvoltarea abilităţilor sociale pentru majori”, 12 în 
programe individuale de consiliere psihologică, iar 8 în programe de reconversie 
profesională (vezi figura nr. 2). Din cele 42 de persoane condamnate incluse în 
programele structurate, un număr de 35 au reuşit să le finalizeze. Consilierii de 
probaţiune au raportat că respectivii au devenit mai responsabili, disponibili, 
conştienţi de necesitatea unor schimbări pe termen lung (ipoteza d). 

Programe
0%

7, 14%

13, 26%

10, 20%

12, 24%

8, 16%

Unul la unul

STOP

DAS majori

Consil iere individuala

Reconversie profesionala

 
Figura nr. 2. Persoane incluse în programe de lucru cu infractorii. 

Astfel s-au evidenţiat şi creşterea încrederii în capacitatea lor de a găsi soluţii 
la problemele inerente ale vieţii, precum şi capacitatea lor de mobilizare pe termen 
lung. Din cele 8 persoane incluse într-un proces de reconversie profesională, 6 au 
reuşit să finalizeze şi totodată să se angajeze, pe o perioadă nedeterminată, într-un 
loc de muncă corespunzător calificării obţinute. 

În paralel cu aceste activităţi, Serviciul de Probaţiune Bucureşti a încheiat o 
serie de protocoale de colaborare cu instituţii publice din comunitate (Centre de 
Asistenţă Integrată a Adicţiilor, unităţi medicale, administraţii ale domeniului 
public, direcţii generale de asistenţă socială etc.), organizaţii neguvernamentale 
(Fundaţii pentru Dezvoltarea Popoarelor, Ateliere fără Frontiere) (obiectiv d). De 
exemplu, la CAIA Pericle au fost trimise 15 persoane condamnate, la CAIA 
Obregia – 7, în vederea rezolvării problemelor legate de consumul de droguri (control 
şi tratament în vederea dezintoxicării). La Fundaţia pentru Dezvoltarea Popoarelor 
au fost trimise 6 persoane în vederea dobândirii unei calificări şi ocupării ulterior a 
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unui loc de muncă, iar la Asociaţia Ateliere fără Frontiere – 2 persoane 
condamnate. Succesul celor două fundaţii în cazul celor 8 persoane se explică prin 
faptul că aceştia şi-au dublat eforturile cu o serie de intervenţii care au vizat atât 
dezvoltarea de abilităţi şi deprinderi noi cât şi schimbări la nivel cognitiv. 

Succesul acestor demersuri (ipoteza e) a fost promovat în cadrul instanţelor 
de judecată, magistraţii începând a impune de o manieră susţinută o serie de 
obligaţii persoanelor condamnate, de a participa la programele derulate de către 
Serviciul de Probaţiune, chiar dacă nu există o reglementare explicită în acest sens.  

În ceea ce priveşte identificarea modalităţilor de încheiere a supravegherii în 
cazul celor 100 de persoane investigate s-a evidenţiat faptul că 8% dintre subiecţi 
au fost revocaţi ca urmare a comiterii unor infracţiuni pe durata termenului de 
încercare, în timp ce 5% au fost revocaţi prin sesizarea instanţei ca urmare a 
încălcării măsurilor şi obligaţiilor impuse de către instanţă. În cazul a 4%, instanţa 
a anulat suspendarea sub supraveghere ca urmare a preexistenţei unor infracţiuni 
(obiectiv e). Precizăm că, în prezent, 83 de subiecţi din eşantionul investigat îşi 
continuă procesul de supraveghere (vezi figura nr. 3). Existenţa avertismentelor 
primite de aceştia relevă o slabă capacitate de a conştientiza şi accepta necesitatea 
respectării măsurilor şi obligaţiilor impuse de instanţă. Se poate remarca faptul că, 
din cei 17 subiecţi revocaţi, în cazul a 5 revocarea a intervenit ca urmare a 
încălcării măsurilor şi obligaţiilor. Precizăm faptul că respectivii nu au fost incluşi 
anterior în programele menţionate. De asemenea, atât persoanele care au comis 
infracţiuni în cadrul termenului de încercare, dar şi cele pentru care suspendarea 
sub supraveghere a fost anulată ca urmare a preexistenţei unor infracţiuni au fost 
evaluate de către consilierii de probaţiune ca având un risc mare de recidivă. 
Totodată judecătorii nu au avut la dispoziţie alte soluţii legale cu excepţia aplicării 
unui tratament neprivativ de libertate. 

Dinamica celor 100
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Revocare - infractiuni

Revocare -sesizare

Anulare

Inca in evidenta

 
Figura nr. 3 – Dinamica celor 100 de persoane investigate. 
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În decembrie 2013, s-a procedat de către consilierii de probaţiune responsabili în 
cazul celor 100 de persoane investigate şi de echipa de cercetare la reevaluarea 
riscului de recidivă iniţial stabilit la intrarea în program (obiectiv f). În acest sens, 
din totalul de 34 de persoane condamnate pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie, 
din cele 10 evaluate cu un risc de recidivă crescut, 5 persoane au fost reevaluate la 
un risc mediu, iar din cele 24 de persoane evaluate cu un risc mediu, 9 au fost 
clasificate ca având un risc scăzut de a recidiva. În cazul infracţiunii de furt doar  
3 din cele 10 evaluate iniţial ca având un risc crescut au fost clasificate ca având un 
risc mediu, în timp ce doar 7 persoane au fost evaluate ca având un risc scăzut din 
cele 15 evaluate iniţial ca având un risc scăzut. De asemenea, în cazul persoanelor 
condamnate în baza Legii 143/2000, din cele 20 de persoane evaluate ca având un 
risc crescut, 8 au fost reevaluate la un nivel mediu al riscului, în timp ce, din cele  
4 evaluate cu un risc mediu, doar o persoană a fost clasificată la un risc mic. În 
cazul acestor persoane trebuie să precizăm că impactul consumului de droguri este 
unul de lungă durată, acest consum fiind asociat cu o serie de modificări profunde 
la nivel mintal şi fiziologic, modificări care necesită un timp îndelungat de 
tratament şi repoziţionare a consumatorului. Totodată în cazul subiecţilor condamnaţi 
pentru alte infracţiuni, din patru evaluaţi ca având un risc mediu, doi au fost 
reclasificaţi la un risc mic (vezi tabelul nr. 2). Se evidenţiază, în cazul condamnaţilor 
investigaţi o îmbunătăţire semnificativă, în sensul reducerii gradului de recidivă (de 
la grad de risc mare la grad de risc mediu; de la grad de risc mediu la grad de risc 
mic) (ipoteza g). Precizăm că cei 17 subiecţi care au fost revocaţi în intervalul de 
un an de zile, de la prima aplicare a chestionarului, perioadă în care s-a realizat 
reevaluarea lotului de subiecţii în vederea creşterii fidelităţii instrumentului aplicat, 
au fost încadraţi cu risc mare de recidivă.  

Decizia reducerii riscului de recidivă în cazul condamnaţilor s-a luat ca 
urmare a satisfacerii nevoilor criminogene identificate de consilieri la momentul 
intrării acestora sub supravegherea serviciului, a îndeplinirii obligaţiilor şi măsurilor 
impuse de instanţă, a conştientizării consecinţelor faptelor comise, creşterea 
capacităţii de a lua decizii prin analiza câştig-pierdere, de a identifica implicaţiile 
directe şi indirecte ale unei decizii etc.  

În concluzie, Chestionarul de evaluare a riscului de recidivă oferă suficiente 
informaţii pentru a permite consilierilor de probaţiune stabilirea obiectivelor, a 
nevoilor criminogene, ce urmează a fi satisfăcute de către condamnaţi, premisă a 
unei integrări optime în societate (obiectiv g, ipoteză h).  

Precizăm că, prin identificarea de către echipa de cercetare a factorilor de risc 
care nu au fost surprinşi în elaborarea iniţială a instrumentului şi care au stat la 
baza recidivei şi prin evaluarea impactului fiecăruia dintre aceşti factori în 
contextul recidivei, echipa de cercetare va proceda la reconfigurarea dimensiunilor 
şi variabilelor acestora din chestionarul iniţial. În vederea validării pe un eşantion 
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reprezentativ, chestionarul reevaluat şi restructurat va fi aplicat la nivel naţional, 
persoanelor care vor intra în evidenţa serviciilor de probaţiune în cursul anului 
2015. 

Tabelul nr. 2 
Comparaţie evoluţie nivel risc (intrare ianuarie 2013, reevaluare decembrie 2013) 

Infracţiunea Evaluare iniţială ianuarie 2013 Reevaluare decembrie 2013 

 Risc 
mare 

Risc 
mediu Risc mic Risc 

mare 
Risc 

mediu Risc mic 

Tâlhărie 10 24 0 5 18 9 
Furt 10 15 3 7 11 10 
Legea 143/2000 20 4 2 12 11 3 
OUG 195/2000 0 0 4 0 0 4 
Infracţiuni economice 0 0 2 0 0 2 
Alte infracţiuni 0 4 2 0 2 4 

3. CONCLUZII 

Condamnaţii cu risc crescut şi mediu de a comite o nouă infracţiune ocupă o 
pondere reprezentativă din totalul celor 100 de persoane investigate. În opţiunea 
condamnaţilor din eşantionul cercetat, motivaţia extrinsecă ocupă o pondere 
importantă; tipurile de motivaţii utilizate în vederea reintegrării sociale a condam-
naţilor sunt centrate în principal pe satisfacerea unor nevoi criminogene/ sociale 
punctuale. Distorsiunilor cognitive ale infractorilor stau la baza comiterii infracţiunilor, 
consecinţa directă fiind dobândirea unor modalităţi prosociale de rezolvare a 
problemelor, a unei autonomii decizionale şi în final reducerea riscului de recidivă. 
Persoanele din grupul ţintă incluse în programele de reabilitare a infractorilor 
acreditate de către Ministerul Justiţiei au devenit mai responsabile, disponibile, 
conştiente de necesitatea unor schimbări pe termen lung. Au confirmat creşterii 
capacităţii lor de mobilizare pe termen lung şi de a găsi soluţii la problemele 
inerente ale vieţii. 

Protocoalele de colaborare realizate de Serviciul de Probaţiune Bucureşti cu 
instituţiile publice din comunitate au facilitat îndeplinirea obligaţiilor impuse de 
instanţă persoanelor condamnate; La data finalizării reevaluării persoanelor 
condamnate aflate sub supraveghere un procent semnificativ de persoane îşi 
continuă procesul de supraveghere. Reevaluarea lotului din perspectiva modificării 
gradului de risc/recidivă evidenţiază o îmbunătăţire semnificativă, în sensul 
reducerii acestuia. Chestionarul de evaluare a riscului de recidivă, prin cele  
19 dimensiuni din structura sa, oferă date care să permită consilierilor de 
probaţiune stabilirea obiectivelor, a nevoilor criminogene, ce urmează a fi 
satisfăcute de către condamnaţi, premisă a unei integrări optime în societate.  
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Protocoalele de colaborare realizate de Serviciul de Probaţiune Bucureşti cu 
instituţiile publice din comunitate au facilitat îndeplinirea obligaţiilor impuse de 
instanţă persoanelor condamnate. 

Considerăm că, la sfârşitul cercetării, se poate conchide că instrumentul creat 
de noi este benefic pentru serviciile de probaţiune din România care au acum un 
element în plus de sprijin pe direcţiile de modernizare şi de aliniere la standardele 
europene, precum şi în încercarea de reducere a unui fenomen încă de amploare la 
noi, respectiv a recidivei infracţionale. 

Primit în redacţie la: 23.V.2014 
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REZUMAT 

Recidiva infracţională reprezintă una din provocările societăţii contemporane, măsurarea 
acestui fenomen fiind şi o metodă de examinare a efectelor intervenţilor de natură penală. Serviciul 
Român de Probaţiune, aşa cum e stabilit prin legea de organizare, are ca obiectiv „...să servească 



 Doina Ştefana Săucan, Mihai Ioan Micle 15 318 

judecătorii şi populaţia prin supravegherea infractorilor în comunitate cu scopul de a reduce 
criminalitatea, costurile şi consecinţele unei încarcerări nenecesare”. În acest context, se înţelege de la 
sine că este nevoie de noi cercetări în domeniu pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţii SRP. 
Prezenta cercetare face parte dintr-un proiect mai amplu început în 2011, la care Departamentul de 
Psihologie al Institutului de Filosofie şi Psihologie al Academiei Române a colaborat cu Serviciul de 
Probaţiune Bucureşti din cadrul Ministerului Justiţiei, identificându-se cu partea a III-a a proiectului. 
Între obiectivele majore ale studiului menţionăm: identificarea modalităţilor de încheiere a 
supravegherii în cazul celor 100 de persoane investigate; reevaluarea riscului de recidivă al subiecţilor 
care nu au recidivat şi care si-au îndeplinit/satisfăcut nevoile criminogene identificate de consilier în 
urma aplicării chestionarului; stabilirea gradului în care Chestionarul de evaluare a riscului de 
recidivă, elaborat şi aplicat de echipa de cercetare, oferă date care să permită consilierilor de 
probaţiune stabilirea obiectivelor, a nevoilor criminogene, ce urmează a fi satisfăcute de către 
condamnaţi, premisă a unei integrări optime în societate. 
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Abstract 
 

Any attempt to define the cultural identity of the Chicana ethnic group must – first and 
foremost – consider the complex nature of the dynamics of migration, globalization, and split identity 
that characterizes the American society of the present. This exercise can only begin with the painful 
awareness of the fact that the very essence of the Chicana community is determined by a continuous 
oscillation between different languages and cultures, with everything that it entails: migration, exile, 
violence, historical trauma, heterogeneity, and hybridity. The present paper is an attempt to explore 
the concept of borderlands (real and imaginary), as it comes across in a type of fiction constantly 
haunted by the enigma of ethnic identity and repudiated sexuality, hoping to achieve a better 
understanding of phenomena such as marginality and historical trauma and the way in which they are 
either assimilated or suppressed in the Latino/a collective memory and identity. 

 

Cuvinte-cheie: individualitate, subiectivitate, violenţă, traumă, memorie 
 

Keywords: individuality, subjectivity, violence, trauma, memory. 

 
INTRODUCTION 

 
Chicana literature is perhaps one of the most interesting and complex 

phenomena among the so-called ethnic or emergent literatures that give shape and 
color to the mosaic of contemporary American culture. Chicana discourse revolves 
around the notion of borderland (Gloria Anzaldúa) or contact zone (Mary Louise 
Pratt), represented by the metaphor of the border – geographical as well as 
symbolic – where the American and Mexican cultures interact, thus generating an 
entirely new breed of literature.  

The present study proposes a critical examination of the fictional 
construction/reconstruction of concepts such as individuality, subjectivity, ethnicity, 
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trauma, and memory from a psychological point of view, also examining the role 
they play in the formation of several key markers of Chicana identity as a whole. It 
invites to a thorough exploration of the concept of borderlands (be they real or 
imaginary) and its vital part in understanding phenomena such as marginality and 
historical trauma. Truly grasping and explaining these notions, as well as the way 
in which they are either assimilated or suppressed in the Latino/a collective 
memory and identity, is one of the main objectives of the present paper. 

Psychologically and sociologically speaking, the binding and transforming 
nature of Chicana femininity makes the Chicana into a woman who constantly 
evolves, continuously revolutionizing and redescribing the profile of her previously 
colonized and confiscated identity. As Sonia Saldívar-Hull states, “the border 
feminist that Anzaldúa presents is a woman comfortable with new affiliations that 
subvert old ways of being, rejecting the homophobic, sexist, racist, imperialist and 
nationalist” (1991, p. 214). Consequently, the Chicana’s reality – a diverse reality, 
undergoing an enduring process of (trans)formation, one unmistakably reflected in 
all her literary endeavors – is different from that which is familiar to the rest of the 
social and ethnic groups living in the United States.  

Presumably, it is safe to assume that the Chicana literary corpus – novels in 
particular – is that which best describes this mysterious community, reflecting its 
ambivalent existence. Because, as Dennis Walder puts it: “To write is usually an 
attempt to express the particularity of your own self or your situation, an attempt to 
engage an audience with what you have to say” (1998, p. 1). This manner of 
understanding life, as well as social and personal relationships, strongly marked by 
their specific customs and traditions, make the stories of Chicana authors unique 
and nontransferable. Their literary works, which generally exhibit a mimetic and 
expository nature as to the reality of the Chicanas, reflect the complexity of the 
Chicana woman’s character, therefore encompassing all aspects which define her 
identity. This (re)definition is complemented by a profound process of reflection on 
that very identity, culminating in subsequent recovery and assimilation. This 
psychologically transformative process marks the nature of the Chicana novel as 
described by Annie O. Eysturoy:  

 
A central theme of contemporary women’s fiction is the quest for 
authentic female self-development. This process is both environmental 
and psychological, and it entails coming to terms with multiple social 
and cultural forces, external as well as internal, that infringe upon the 
path toward female individuation and an understanding of the 
individual self. Rites of passage are depicted either as the adolescent 
protagonist’s coming of age, or as the mature woman’s awakening to 
the reality of her social and cultural role as a woman and her 
subsequent attempts to reexamine her life and shape it in accordance 
with her new feminist consciousness (1996, p. 3). 
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FORGING A NEW TYPE OF FEMINIST IDENTITY 

Overall, this brand new identity reflected in Chicana fiction addresses two 
clearly defined factors: an identity both feminist and authentically Chicana. The 
women featured in numerous contemporary Chicana novels direct their demands 
towards two different, more integrated fields: they are feminists marked by their 
ethnic and cultural Chicana profile. A brief assessment of the various contemporary 
critical schools of thought, therefore, would lead to the general conclusion that, due 
to the complex nature of Chicana identity, conditioned by the various limits that 
prevent it from fully developing, no (one single) contemporary critical approach 
would be completely valid for a thorough analysis of the Chicana narrative.  

The feminist approach, for instance – regardless of Gloria Anzaldúa’s 
statement that “The struggle of the mestiza is above all a feminist one” (1983,  
p. 84) – at times proves its limitations because none of its branches covers 
fundamental issues of Chicana identity such as the strong ethnic and cultural 
differences. It is what connects them most to the Chicana community, as a group 
within which they decide to fight and exalt their difference from other women 
groups. In turn, Chicanas do their best in order for the larger Chicana group to 
assimilate the more global claims of the feminist movement that they share. Such 
points of view inevitably lead to the conclusion that the writing of Chicana authors 
should only be studied using parameters of analysis created and established by 
them, for themselves. These parameters would most likely comprise various 
aspects of identity (ethnic, cultural, social, and gender-related) and, subsequently, 
would best describe the deeply personal narrative of Chicana feminists.  

The essence of Chicana identity is based on a creative particularity reflected 
in all Chicana novels, one which becomes a mirror and transmitter of the 
aforementioned differences/dissimilarities. Thus, the notion of “otherness” should 
also be understood within the context of literary analysis, by means of a critical 
corpus able to reflect its refreshing ambivalent nature. Such is the case of critical 
theories created by two seminal authors pertaining to this very group, Gloria 
Anzaldúa and Ana Castillo. Both belong to the Chicana community and have a 
deep understanding of it from within, thus accommodating in their studies women 
of all origins, heritages, social classes, and sexual orientations.  

Gloria Anzaldúa strongly advocates in favor of the Chicana as a complete 
woman, in direct opposition to previous stereotypes propagating theories far too 
simplistic about Chicanas’ identity and status. According to these theories, all 
Chicanas are the same, part of a stable and static collective, being also divided into 
two very clear opposite trends: good women and bad women. Both such 
descriptions of the Chicanas have been reinforced over time, transmitted, and 
perpetuated by means of myths and traditions such as the terrifyingly sad story of 
La Malinche, as well as the deeply venerated image of the Virgin of Guadalupe. 
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According to this black-and-white view of the world, faithful wives are direct 
descendants of the latter, whereas prostitutes and other women of so-called “bad 
reputation” are moral heirs of the former. Regarding this clear division and its 
impact on the women within the Chicana community, Anzaldúa states the 
following: “Culture is made by those in power – men. Males make the rules and 
laws; women transmit them” (1987, p. 16).  

These labels are so deeply rooted and assimilated into the Chicana culture 
that the Chicana women themselves have adopted and passed them on throughout 
the ages. Paradoxically, the woman’s age-old societal function of storyteller, 
transmitter of legends and traditions – and, consequently, educator and moral 
compass to younger generations –, has only worked against her. In short, the very 
values that women are used to passing on within the community are the ones which 
help maintain society’s patriarchal structure, praising their inferior status and 
encouraging their submission as to these retrograde perceptions of femininity.  

 
LA FRONTERA AS MACHISMO’S FINAL BASTION 

 
Once more, this confirms the reality of the fact that the Chicana can only 

move within the confining margins of a pre-established frontera, on the edge 
between smothering “normality” and male-preapproved “dissimilarity”. In the case 
of Chicanas, colonization and identity theft – taking place at the hands of men in 
their own community, by means of an education both patriarchal and oppressive of 
female liberty – have contributed to the assimilation of the border which, according 
to Cherríe Moraga, is embodied in the following terms:  

 
We women have a similar nightmare, for each of us in some way has 
been both the oppressed and the oppressor. We are afraid to look at 
how we have failed each other. We are afraid to see how we have taken 
the values of our oppressor into our hearts and turned them against 
ourselves and one another. We are afraid to admit how deeply “the 
man’s” words have been ingrained in us (1981, p. 32)  
 
Anzaldúa, however, defends the idea that the Chicana – as a result of having 

been educated in the spirit of mixed cultures – is a woman open to the assimilation 
of any and all trends in contemporary society. However, this capacity for 
assimilation has been severely limited by the traditional customs of the strongly 
patriarchal society within which the Chicana is forced to live. The Chicana reality 
is simply confinement: confinement between barriers and borders, which have 
mercilessly hindered these women’s development, both at a social and personal 
level. As Gloria Anzaldúa puts it:  
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Borders are set up to define the places that are safe and unsafe, to 
distinguish us from them. A border is a dividing line. A narrow strip, 
along a steep edge. A borderland is a vague and undetermined place 
created by the emotional residue of an unnatural boundary. It is in a 
constant state of transition. The prohibited and the forbidden are its 
inhabitants… (1987, p. 3) 
 
Among the barriers limiting the existence and individual identity of the 

Chicana, one finds the geographical space which is the most familiar: the house. It 
is, of course, the domestic space created and imposed upon women by an obsolete 
patriarchal system, one very much repressive towards women’s freedom. The 
house is of course a fortress, one where the woman is “protected” from outside 
influences which could “negatively” affect her already colonized identity. The 
comfortable and sheltered existence of women living within the perimeters of the 
domestic space also allows maintaining the stereotype of the “bad woman” – the 
one who ventures outside the permitted area –, as opposed to that of the “good 
woman” – the one who stays put, the one who remains a prisoner. However, in 
trying to address this situation and fight the severe stereotyping and division within 
the group, the trend among contemporary Chicana women is to renegotiate and 
reinterpret the false stereotypes by means of which they have been described to the 
world for so long.  

Thus, the work of feminists and Chicana writers alike – who both, in turn, 
become spokespersons for the fight of this whole collective – is aimed at 
redescribing the domestic space entirely, transgressing its limitative and oppressive 
definition in order to encourage the free individual development of the Chicana. 
Therefore, the house becomes the ambivalent symbol that, on the one hand, 
represents the limit and, on the other hand, an open and shared space in which 
relationships between women, encouraged by the families’ matrilineal tendencies, 
actually take place. Once the Chicana woman manages to demystify and overcome 
the “home as border” duality, she is free to celebrate this space as her own, 
escaping its limitations and emerging into the world. It is the moment when the 
Chicana realizes that she is in fact able to discover her identity on her own and 
survive independently. It is the moment when the actual struggle against 
stereotypes and readymade images of the Chicana woman begins.  

 
OWNING ONE’S HOUSE, OWNING ONE’S BODY 

 
Once the issue of the house as confining power is overcome, the fight of the 

contemporary Chicana is directed towards the way in which sexuality and feminine 
spirituality have been suppressed throughout the years. The woman has broken 
down the most immediate and visible physical barrier – the house – and, with it, 
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male dependence. Now the time has come for a thorough analysis of how these 
barriers have affected the Chicana’s personal development. The fact that this 
particular trend has been embraced by many Chicana authors is reflected in many 
of the contemporary Chicana novels. In all of them, a clear analogy between the 
house and the body is made, the latter being considered the metaphorical house in 
which the Chicana woman has been trapped for so long – one which, just like the 
former, belongs to the male.  

The bodies of the Chicanas, much like their houses, have always been 
“private property”, at the mercy of the rightful owner – the male presence. The 
acceptance of the body as their own and actually writing about it is a recurring 
theme in contemporary Chicana novels, possibly being one of the fundamental 
processes in accepting one’s own identity. According to Tey Diana Rebolledo, “the 
ability to write the body and to write sexuality has been instrumental in giving 
Chicana writers an empowered voice. To become whole, they must be able to seize 
the voices that articulate the shame, the secrets” (1995, p. 183). If the woman lacks 
the courage to take over her own body and sexuality, she stands no real chance of 
feeling free and truly complete.  

By finally advertising, via Chicana fiction, that female sexuality is something 
natural and clean, the Chicana community is at last offered the possibility to break 
with the widespread preconception that only “bad women” worry about their 
sexuality. It is particularly what Chicana writers are trying to do: offer a socially 
accepted and recognized model of “good woman” who, following a process of 
transformation and reflection, chooses to live her life freely and openly, in sync 
with her sexuality and at peace with her body, making the latter her own for the 
first time in a very long time.  

Both in her novels and in her critical work, Castillo harshly criticizes the 
usurpation and colonization of the female body by the community, which not only 
establishes the frontier between “normal” and “different”, but also punishes and 
denounces anything and everything which crosses that frontier. Castillo condemns 
the fact that sexual freedom, as well as any form of conscious individual enjoyment 
of the female body by the woman is punished. The stereotype of the “bad woman” 
has no place within a “normal” society, which claims the right to punish and then 
reject her. The solution the author suggests is celebrating difference and using 
marginalized space as a defense against the direct opposition exerted by the 
community towards whatever is not part of their standard. 

 
RECLAIMING IDENTITY BY REDEFINING WOMANHOOD 

 
Spirituality, which Castillo clearly distinguishes from religion, is the second 

female capacity that women have been robbed of and it also makes an important 
object of study for contemporary Chicana authors. Spirituality, claims Castillo, is 
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rewarding and helps women develop as such – as opposed to religion, which has 
been one of the toughest oppressive elements known to Chicanas. Furthermore, 
spirituality is directly linked to the creative power of women, culminating in 
motherhood, and is translated as a deeply intimate capacity – as opposed to its 
colonizing and patriarchal description as an exploitable feminine characteristic, in 
the service of man and community. Chicanas’ reclaiming and recovery of 
motherhood by women is central to their full development and, consequently, to 
their attaining a true Xicana state: full awareness, due to which the woman has 
taken over her spirituality and sexuality as fundamental elements in the 
development of her identity. The Chicana takes full control over her life and body, 
thus establishing the rules governing her new reality:  

 
Spirituality and institutionalized religion are not the same thing. 
Spirituality is an acutely personalized experience inherent in our on-
going existences. Throughout history, the further man moved away 
from his connection with woman as creatrix, the more spirituality was 
also disconnected from the human body […] As male dominated societies 
moved further away from woman as creatrix, the human body and all 
that pertained to it came to be thought of as profane (1995, p. 12) 
  
In most of Ana Castillo’s novels, the influence that the female characters 

have on all the women around them is remarkable, as they manage to incite in 
everyone a taste for the spiritual, for the inner voice. For instance, in the case of the 
female characters from So Far From God – sent away by their community because 
of their “difference” –, they all look towards the inside and establish meaningful 
relationships within their own micro-community, which turns out to be essential in 
the development of their identities. The struggle of the Chicanas is first and 
foremost an internal struggle, a search for one’s most intimate inner self, and can 
therefore be described as a spiritual quest for identity, for their Xicana 
individuality.  

The soul of the Chicana, her spirit, her genuine inner self has always been 
kept silent, forcing her to give out a false outside image of her true personality. In 
relationships between one another, the Chicanas display themselves in an open and 
sincere manner, which is why such personal relationships have a more intimate and 
personal vibe; indeed, these women form a unique spiritual union with each other, 
in contrast with the bonds they must maintain with men, which are more material 
in nature and come as a result of societal coercion.  

Still, the deepest and most intimate expression of feminine spirituality is 
reflected by her creative capacity, her ability to become a mother. This element had 
been interpreted as divine and sacred by pre-Chicana communities as well; 
however, it is Chicana femininity which assigns maternity an entirely new 
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meaning. Faced with the fear that all things divine and spiritual instill in him, man – 
as the main oppressive force in society – decides to take over the creative capacity 
of women and put it in their own selfish service. From this point forward, both the 
woman’s motherhood and sexuality belong to man.  

 
CONCLUSIONS 

 
Chicanas today, after managing to overcome the barrier of sexuality, are 

directing all their efforts towards recovering the spirituality which was also 
snatched from their condition of Xicanas and, with it, also taking back maternity on 
their own terms – especially since, up until now, “Over the millennia, woman’s 
fertility, therefore her sexuality, was controlled by society and regulated by 
religion” (1995, p. 15) Submitting various examples, in their fiction, of women 
who freely choose to becomes mothers, Chicana writers aim at proving that 
sexuality and motherhood are aspects directly linked to the condition of being a 
woman and that it should be the woman – and no one else other than her – who 
should in fact decide how to make use of them. Overcoming certain prejudices in 
the process – such as the existence of “good women” and “bad women” – is also an 
important goal that must be achieved, since: “Even the women who consider 
themselves self-sufficient and who have successful careers, are nonetheless 
shadowed by society’s notion that “good woman” means “mother” (1995, p. 117).  

In order to fight this stereotype, Chicana authors also have “bad women” in 
their fiction play the role of mothers, thus destroying the “good woman/mother” 
dichotomy in opposition to the “bad woman”. Motherhood is viewed as the 
culmination of a woman’s search for identity, which in turn translates into having 
overcome the barrier of sexuality – which, as Castillo emphasizes, is “the last 
frontier to liberate” (1995, p. 174). Therefore, the contemporary woman’s struggle 
includes overcoming the barriers of sexuality and spirituality, thus becoming 
Xicana – a complete woman, fully aware of her own condition, completely free from 
the temptation of continually seeking approval from her longtime oppressor: man.  

Although each and every Chicana is an autonomous individual struggling to 
overcome their personal circumstances, they all share the same common needs and 
sometimes see the reflection of their own situation in other women from the same 
group. Therefore, although the collectivity of Chicana writers consists of different 
authors who tackle different themes, what they certainly have in common is the 
desire to make the struggle of all Chicanas known to the world and, in the process, 
regain their identity and their spirituality.  

The only satisfactory conclusion that one can draw regarding the essence of 
Chicana identity is that it has no tangible essence – no shape, no soft edges, no 
homogenous elemental form. The only two notions that really define the Chicana 
group are femininity and trauma, always intertwined, inseparable from each other. 
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Adding release and salvation through art – namely fiction – is the key ingredient to 
truly grasping the essence of the Chicana phenomenon: being constantly reshaped 
by the eyes and hands of others, redefined by external coercive forces, the Chicana 
group is empowered through words as it is finally offered the chance to rewrite its 
own history. Thus, fiction becomes a tool of redemption, providing the victims 
with an efficient way out: forging a brand new identity by producing an alternate, 
trauma-free (albeit fictional) reality.  
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REZUMAT 
 

Orice încercare de a defini identitatea culturală a grupului etnic Chicana trebuie – înainte de 
orice – să ia în considerare natura complexă a dinamicii migraţiei, globalizării şi identităţii scindate 
care caracterizează societatea americană a prezentului. Acest exerciţiu nu poate avea loc decât ulterior 
unei acute conştientizări a faptului că însăşi esenţa comunităţii Chicana este determinată de o continuă 
oscilaţie între limbi şi culturi diferite, cu tot ceea ce presupune aceasta: migraţie, exil, violenţă, 
traumă istorică, eterogenitate şi hibriditate. Lucrarea de faţă este o încercare de a explora conceptul de 
graniţă (atât reală, cât şi imaginară), aşa cum este el formulat de către un tip de literatură permanent 
bântuită de enigma identităţii etnice şi a sexualităţii repudiate, în speranţa de a atinge un grad superior 
de înţelegere a unor fenomene precum marginalitatea şi trauma istorică – dar şi a modului în care 
acestea sunt fie asimilate, fie suprimate în memoria şi identitatea Latino/a colective. 
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Abstract 

In recent years, there has been an increasing amount of literature on marital satisfaction. 
Marital satisfaction refers to how a couple partners perceive various aspects of the relationship in 
which they are involved. This variable was related to other facets of the dynamics of a marital couple 
life (e.g., stability over time). Other studies have highlighted several characteristics of marriages in 
which the partners perceive themselves as satisfied or happy. However, the relationship between 
marital satisfaction and other commonly used constructs such as marital adjustment, marital quality or 
marital hapiness is still ambiguous. This paper attempts to briefly clarify the meanings of marital 
satisfaction through some conceptual distinctions. 

Cuvinte-cheie: satisfacţie maritală, adaptare la relaţia maritală, calitate a relaţiei maritale, 
fericire maritală, operaţionalizare. 

Keywords: marital satisfaction, marital adjustment, marital quality, marital happiness, 
operationalization. 

1. INTRODUCERE 

Reprezentând una dintre experienţele complexe care marchează traseul 
existenţei unui individ uman, mariajul implică o realitate relaţională complexă. 
Napier (citat de Turliuc şi Muraru, 2013a, p. 52) exprimă într-un mod succint, dar 
sugestiv, oportunităţile de dezvoltare şi provocările pe care le oferă relaţia maritală: 
„Mariajul implică ca cei doi parteneri să înveţe să trăiască, în acelaşi timp, separat 
şi împreună, să înveţe să-şi distribuie puterea, să înveţe să se distreze şi să 
muncească împreună şi, poate cea mai importantă dintre toate provocările, să 
înveţe să crească o altă generaţie”. 

Rezultatele studiilor sugerează că, în general, oamenii tind să fie mai fericiţi 
şi să aibă o stare de sănătate mai bună, atunci când sunt căsătoriţi, iar mariajul le 
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aduce satisfacţii (Kelly şi Conley, 1987; White, 1994). Totuşi, deşi mariajul a fost 
descris ca una dintre experienţele relaţionale şi emoţionale fundamentale pe care 
individul uman le trăieşte (Larson şi Holman, 1994), statisticile cu privire la divorţ 
sugerează faptul că succesul şi satisfacţia într-un mariaj nu sunt lucruri uşor de 
atins, multe cupluri ajungând să experimenteze stresul cronic şi, după numai câţiva 
ani, să pună capăt relaţiei. 

2. DELIMITĂRI ŞI CLARIFICĂRI CONCEPTUALE 

Fiind relevante pentru practicienii din domeniul consilierii şi psihoterapiei de 
cuplu şi familie, conceptele referitoare la adaptarea, fericirea şi satisfacţia maritală, 
calitatea sau succesul relaţiei maritale au fost cel mai frecvent studiate de către 
cercetători şi luate în considerare de către practicieni. Însă în ciuda abundenţei 
cercetărilor, mulţi teoreticieni au subliniat necesitatea clarificării sau revizuirii unor 
aspecte teoretice şi metodologice referitoare la aceste concepte (Chung, 1990). 
Prima critică adusă cercetărilor a fost legată de ambiguitatea în ceea ce priveşte 
definirea (din punct de vedere conceptual şi operaţional) şi delimitarea acestor 
concepte, pe care mulţi autori le-au utilizat interşanjabil. O parte dintre motivele 
care au generat critica vizează faptul că (Burr; citat în Chung, 1990): a) majoritatea 
conceptelor nu au fost definite cu atenţie şi delimitate din punct de vedere 
terminologic; b) frecvent, cercetătorii au utilizat termeni identici, pentru a exprima 
realităţi conceptuale diferite; c) cercetătorii au utilizat termeni diferiţi, pentru a 
exprima acelaşi conţinut conceptual şi aceeaşi idee; d) încercările de operaţionalizare a 
conceptelor au condus la o varietate de dimensiuni care au variat de la un autor la 
altul, în ceea ce priveşte numărul, denumirile, delimitarea conţinutului şi relevanţa 
conceptuală şi practică. 

În cele ce urmează, vom realiza anumite delimitări conceptuale pe care le 
considerăm necesare, pentru circumscrierea semnificaţiilor satisfacţiei maritale. 
Pentru mult timp, adaptarea la relaţia maritală (engl. marital adjustment) a 
constituit o temă de studiu foarte populară în rândul cercetătorilor din domeniul 
psihologiei cuplului şi familiei, probabil şi pentru faptul că această variabilă a fost 
considerată un factor important care asigură stabilitatea în timp a unui mariaj 
(Kamo, 2000). Graham B. Spanier (1976), unul dintre cei mai influenţi autori din 
domeniul studiilor despre dinamica relaţiei maritale, foloseşte în mod direct conceptul 
şi termenul de adaptare maritală, criticând absenţa acordului între cercetători, în 
ceea ce priveşte utilizarea unor constructe, precum: adaptare maritală, satisfacţie 
maritală, succes al relaţiei maritale sau stabilitate maritală. Spanier a conceptualizat 
adaptarea ca pe un proces dinamic, al cărui rezultat este determinat de nivelul:  
a) divergenţelor care apar între partenerii unui cuplu; b) tensiunilor interpersonale 
şi anxietăţii personale; c) satisfacţiei faţă de relaţia de cuplu; d) coeziunii dintre 
parteneri şi e) consensului în ceea ce priveşte probleme de importanţă majoră 
pentru funcţionarea cuplului. Conform autorului pe care l-am citat, adaptarea 
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maritală poate fi văzută ca un proces care are loc permanent într-un cuplu, prezintă 
o dimensiune calitativă (referitoare la anumite caracteristici ale cuplului) şi care, în 
orice moment, poate fi evaluat pe un continuum (Spanier, 1976). Totuşi, pentru a 
circumscrie mai clar semnificaţia adaptării maritale, Spanier a utilizat termenul de 
calitate a relaţiei maritale (engl. marital quality) care are un conţinut psihologic 
diferit, referindu-se mai puţin la un proces dinamic care implică reacţii, atitudini şi 
comportamente exprimate şi manifestate de către partenerii maritali şi, mai mult, la 
o dimensiune statică, exprimată prin rezultatul evaluărilor pe care partenerii le fac 
cu privire la diverse aspecte ale relaţiei lor. Însăşi Spanier, alături de Lewis, definea 
calitatea relaţiei maritale prin evaluarea subiectivă de către partenerii unui cuplu 
marital a relaţiei pe care o au (cf. Kamo, 2000). O altă limită a abordării conceptuale şi 
empirice propusă de Spanier vizează, după părerea noastră, includerea satisfacţiei 
partenerilor printre faţetele adaptării la relaţia maritală. În cele ce urmează, vom 
aduce argumente pentru necesitatea diferenţierii celor două constructe.  

Alţi autori au considerat adaptarea maritală ca pe o dimensiune a calităţii 
relaţiei maritale, alături de sentimentul de fericire pe care partenerii îl trăiesc şi de 
satisfacţia maritală (Glenn, 2003). În mod tradiţional, adaptarea maritală a fost 
concepută ca desemnând procesul de integrare a partenerilor unui cuplu marital 
într-o uniune, în cadrul căreia personalităţile soţilor nu numai că fuzionează, ci 
interacţionează, pentru ca aceştia să se completeze reciproc, să obţină satisfacţia şi 
să atingă obiective comune (Burgess şi Cottrell; citaţi de Kamo, 2000). Totuşi, 
întrucât unele instrumente destinate evaluării calităţii relaţiei maritale (de exemplu: 
Marital Quality Scale propus de G. Bowen şi D. Orthner) sau adaptării la relaţia 
maritală (de exemplu: Dyadic Adjustment Scale – scală propusă de Spanier) au 
mixat, în conţinutul lor, itemi care operaţionalizau evaluările (de exemplu, satisfacţia) 
partenerilor maritali în legătură cu diverse aspecte ale relaţiei lor cu itemi care 
vizau aspecte ale procesului dinamic al adaptării la contextul relaţiei maritale (de 
exemplu: gradul acordului în ceea ce priveşte petrecerea timpului liber, măsura în 
care partenerii se înţeleg în procesul comunicării, consensul pe marginea unor 
chestiuni importante pentru viaţa cuplului etc.), s-a creat şi s-a menţinut, pentru o 
vreme, confuzia între adaptarea la relaţia maritală şi calitatea relaţiei maritale. 
Pentru a reduce această confuzie, Norval D. Glenn (2003) sugerează că este mai 
potrivit să concepem adaptarea maritală ca pe o variabilă (independentă) care poate 
influenţa calitatea relaţiei maritale, întrucât adaptarea se referă, mai degrabă, la 
modul în care fiecare dintre partenerii maritali acţionează, se implică şi 
convieţuieşte în cadrul relaţiei maritale, decât la percepţia acestuia despre cum 
anume funcţionează relaţia sau la sentimentele pe care cei doi parteneri le trăiesc. 
Indicatorii adaptării maritale (de exemplu: nivelul conflictualităţii, pattern-ul 
comunicării, orientarea către realizarea în comun a unor activităţi, consensul pe 
marginea unor chestiuni importante care privesc viaţa de cuplu etc.) pot relaţiona 
diferit cu sentimentele pe care partenerii le trăiesc şi cu satisfacţia lor faţă de relaţia 
maritală. 
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Deşi nu a existat un consens între autori, unii au considerat satisfacţia ca pe o 
componentă cheie a adaptării maritale, în timp ce alţii au inclus-o printre 
dimensiunile calităţii relaţiei maritale, alături de nivelul fericirii maritale. În timp, 
conceptul referitor la satisfacţia faţă de relaţia maritală (engl. marital satisfaction) 
a ajuns să fie investigat extensiv şi de sine stătător (Kamo, 2000). Şi în ceea ce 
priveşte definirea satisfacţiei maritale, nu există un acord unanim între cercetători. 
Astfel, într-un sens întâlnit în percepţia publicului larg, satisfacţia maritală este 
înţeleasă ca starea de mulţumire rezultată din absenţa conflictelor care fac 
problematică convieţuirea a doi soţi, la care se adaugă sentimentul subiectiv de 
fericire (Turliuc, 2004). În această accepţiune, satisfacţia maritală se aproprie de 
starea generală de bine în plan fizic, emoţional şi spiritual pe care partenerii unui 
cuplu conjugal o experimentează. La sfârşitul anilor 1970, Burr (citat de Kamo, 
2000) conceptualiza satisfacţia partenerilor maritali prin gradul congruenţei dintre 
expectanţele pe care aceştia le au de la relaţia în care sunt implicaţi şi recompensele 
pe care le primesc efectiv. O viziune apropiată este împărtăşită de Stone şi 
Shackelford (2007), potrivit cărora satisfacţia maritală desemnează o stare mentală 
care reflectă beneficiile şi costurile pe care partenerii maritali le percep în legătură 
cu propriul lor mariaj. După părerea noastră, o astfel de conceptualizare are o sferă 
de cuprindere prea îngustă, întrucât satisfacţia maritală nu depinde numai de 
congruenţa dintre expectanţe şi beneficii. 

O definiţie mai largă, în ceea ce priveşte sfera de cuprindere conceptuală, este 
cea propusă de J. L. Hawkins (citat de Kamo, 2000), potrivit căruia satisfacţia 
maritală include sentimentele subiective de fericire şi plăcere, pe care unul sau altul 
dintre soţi le experimentează, atunci când se raportează la toate aspectele relaţiei 
maritale curente. Reprezentând o variabilă atitudinală şi fiind caracteristică fiecăruia 
dintre parteneri, satisfacţia maritală poate fi concepută ca un continuum care se 
întinde de la un nivel ridicat la insatisfacţie. În viziunea noastră, aspectele de care 
fiecare dintre parteneri ţine cont (în proporţii variabile, care exprimă o ierarhie 
personală), atunci când evaluează relaţia maritală curentă, includ: modul în care 
sunt exprimate reciproc afecţiunea şi respectul, susţinerea din partea partenerului 
de viaţă pentru iniţiativele şi proiectele personale, calitatea comunicării, a 
momentelor de intimitate şi a relaţiei sexuale, modul de gestionare a neînţelegerilor 
şi conflictelor, calitatea timpului liber petrecut împreună (inclusiv alături de copii), 
libertatea în exprimarea propriilor opinii, idei, dorinţe şi opţiuni, consensul cu 
partenerul de viaţă pe marginea aspectelor importante care privesc viaţa cuplului 
(de exemplu: creşterea copiilor, gestionarea veniturilor sau petrecerea concediilor), 
stilul de adoptare a deciziilor care privesc viaţa cuplului şi a familiei, calitatea 
relaţiilor cu prietenii şi a comunicării cu familiile de origine, modul în care sunt 
distribuite şi realizate sarcinile domestice etc. 

Alţi autori au abordat satisfacţia maritală ca pe o faţetă a adaptării la relaţia 
maritală, însă cele două concepte sunt diferite. Un prim aspect (metodologic) îl 
constituie unitatea de analiză. Astfel, satisfacţia maritală reprezintă o caracteristică 
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care rezultă din evaluarea subiectivă pe care fiecare dintre partenerii maritali o 
realizează cu privire la diverse aspecte ale relaţiei, motiv pentru care vorbim de 
,,două satisfacţii” într-un mariaj – cea a soţiei şi cea a soţului (Kamo, 2000). În 
aceste condiţii, s-a ridicat întrebarea dacă satisfacţiile maritale ale celor doi 
parteneri ,,merg mână în mână” sau, dimpotrivă, sunt independente una de alta. 
Rezultatele studiilor din domeniul psihologiei cuplului sunt mixte. În baza 
investigaţiilor pe care le-au întreprins, G. B. Spanier şi C. L. Cole (citaţi de Kamo, 
2000) au sugerat că pe măsură ce unul dintre parteneri este mai satisfăcut faţă de 
mariaj, şi celălalt este mai mulţumit, însă corelaţia dintre satisfacţiile celor doi 
parteneri este departe de a fi perfectă. Pe de altă parte, adaptarea maritală implică 
atât o realitate individuală (care poate fi diferită pentru fiecare dintre parteneri), cât 
şi una diadică, deci unitatea de analiză se schimbă. Când vorbim despre un ,,mariaj 
bine adaptat”, ne referim la diada reprezentată de cei doi soţi. În schimb, când 
spunem despre cineva că este „bine adaptat(ă) la mariajul lui(ei)”, ne referim la 
unul sau la altul dintre soţi. 

Un alt aspect, prin care satisfacţia şi adaptarea maritală se diferenţiază, 
vizează faptul că primul concept se referă la un rezultat static (produs al unei 
evaluări), în timp ce al doilea vizează un proces dinamic. De fapt, unii autori 
conceptualizează satisfacţia maritală ca pe un rezultat (care poate fi evaluat la un 
moment dat) al dinamicii proceselor care circumscriu adaptarea partenerilor la 
relaţia maritală. Desigur, nivelul satisfacţiei maritale poate varia în timp, în funcţie 
de cât de bine adaptaţi sunt partenerii la relaţia maritală. Deosebirea în plan 
conceptual dintre satisfacţia şi adaptarea maritală tinde să fie susţinută prin dovezi 
empirice. Astfel, conform datelor raportate de Turliuc şi Muraru (2013b) care au 
administrat The Revised Dyadic Adjustment Scale (D. M. Busby, C. Christensen, 
D. R. Crane şi J. H. Larson) unui număr de 383 de adulţi români căsătoriţi, în 
vederea explorării calităţilor psihometrice, variabila latentă referitoare la satisfacţia 
faţă de relaţia maritală a prezentat o corelaţie neglijabilă (r = 0,03; p > 0,05) cu 
variabila latentă referitoare la coeziunea maritală, respectiv o corelaţie modestă  
(r = 0,13; p < 0,05) cu variabila latentă referitoare la consensul marital. În schimb, 
coeziunea şi consensul au corelat mai puternic între ele (r = 0,64; p < 0,001). 
Datele unui alt studiu, al cărui scop a fost de a explora diferenţele dintre bărbaţi şi 
femei în ceea ce priveşte relaţia dintre experienţele trăite în familia de origine, 
ataşamentul romantic şi adaptarea la relaţia maritală, au indicat că scorurile la 
satisfacţia maritală (variabilă care a fost măsurată tot cu The Revised Dyadic 
Adjustment Scale) nu erau un indicator semnificativ al variabilei latente referitoare 
la adaptarea la relaţia maritală nici pentru femei, nici pentru bărbaţi (Muraru şi 
Turliuc, 2013). 

Deşi în abordarea conceptuală propusă de Hawkins satisfacţia maritală 
subsumează sentimentul de fericire al partenerilor în legătură cu relaţia maritală, iar 
cele două concepte sunt strâns legate între ele, acestea nu sunt sinonime şi ar trebui 
tratate separat (Glenn, 2003; Kamo, 2000). Astfel, ambele se referă la sentimente 
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pozitive pe care soţii le pot avea în legătură cu mariajul lor şi au o semnificaţie mai 
largă decât sfera de cuprindere a unor concepte, precum plăcerea, bucuria sau 
mulţumirea, însă în timp ce fericirea în legătură cu relaţia maritală (engl. marital 
hapiness) are la bază o evaluare mai degrabă puternic impregnată emoţional, 
satisfacţia maritală este rezultatul unei evaluări cognitive, raţionale, în care fiecare 
dintre soţi compară starea curentă a relaţiei maritale cu propriile standarde. În plus, 
întrucât sentimentul de fericire în legătură cu relaţia maritală denotă mai mult o 
stare emoţională, este posibil ca acesta să fie influenţat de oscilaţiile dispoziţiei 
emoţionale de moment a partenerului marital care este solicitat să îşi exprime 
percepţia faţă de propria sa viaţă de cuplu (Kamo, 2000). Totuşi, deoarece, în 
cadrul cercetărilor, nivelul satisfacţiei maritale corelează puternic cu cel al fericirii 
maritale, iar cele două variabile tind să prezinte relaţii similare cu alte variabile, 
practica comună a utilizării interşanjabile nu constituie o eroare gravă. 

3. OPERAŢIONALIZAREA SATISFACŢIEI MARITALE  
ŞI A CONSTRUCTELOR RELAŢIONATE 

Pentru operaţionalizarea calităţii relaţiei maritale, satisfacţiei sau fericirii 
maritale, au fost create numeroase scale, chestionare sau inventare. Chung (1990) a 
oferit o trecere în revistă a instrumentelor care erau cunoscute şi utilizate în practica 
cercetării din domeniul psihologiei cuplului şi familiei, la începutul anilor 1990. 
Datele psihometrice (mai mult sau mai puţin convingătoare) sugerau unidimensio-
nalitatea unora dintre aceste instrumente (de exemplu: Marital Happiness Index – 
L. Terman, Marital Satisfaction Index – R. Blood şi D. Wolfe, Marital Happiness 
Scale – N. Azrin, B. Naster şi R. Jones, Marital Satisfaction – S. Bahr, B. Chappell 
şi G. Leigh, Nebraska Scale of Marital Happiness – D. Johnson, L. White,  
J. Edward şi A. Booth, Marital Satisfaction Scale – B. Miller, Marital Satisfaction 
Scale – A. Roach, L. Frazier, S. Bowden, Kansas Marital Satisfaction Scale –  
W. Schumm, A. Jurich şi S. Bollman, Relationship Assessment Scale – S. Hendrick 
etc.), în timp ce pentru altele, sugerau multidimensionalitatea (de exemplu: Marital 
Satisfaction Indexes – W. Burr, Marital Quality Scale – G. Bowen şi D. Orthner, 
Marital Satisfaction Scale – S. Fink, J. Skipper şi P. Hallenback, Two-Factor 
Marital Satisfaction Scale – R. Gilford şi V. Bengston, Satisfaction with Marital 
Issues and Topics – J. Honeycutt, Marital Satisfaction Inventory – D. Snyder sau 
Enriching & Nurturing Relationship Issues, Communication & Happiness –  
D. Fournier, D. Olson şi J. Druckman). 

O parte dintre instrumentele multidimensionale sunt destinate operaţio-
nalizării conceptului de adaptare la relaţia maritală, însă includ şi scale sau 
subscale care evaluează satisfacţia sau impresia de fericire maritală (de exemplu: 
Marriage Adjustment Form – E. Burgess sau Dyadic Adjustment Scale – G. B. 
Spanier).  
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Multe dintre constructele operaţionalizate de instrumentele pe care le-am 
enumerat mai sus au un conţinut psihologic difuz, mai mult sau mai puţin relevant 
pentru înţelegerea semnificaţiilor conceptului de satisfacţie maritală. În demersul 
de măsurare şi evaluare a satisfacţiei partenerilor faţă de relaţia maritală, trebuie să 
se ţină cont atât de factorii asociaţi experienţelor maritale negative (de exemplu: 
stresul sau divorţul), cât şi de variabilele (de exemplu: caracteristicile personalităţii 
partenerului, prezenţa copiilor, calitatea comunicării şi a suportului social dintre 
parteneri, calitatea relaţiei sexuale etc.) care contribuie la promovarea unei relaţii 
de căsnicie sănătoase, de lungă durată (Stone şi Shackelford, 2007). Pe de altă 
parte, în contextul resemnificării de către postmodernişti a instituţiilor sociale 
reprezentate de mariaj şi familie, unii autori (de exemplu, Muraru, 2014) sunt de 
părere că adaptarea partenerilor la relaţia maritală, satisfacţia acestora faţă de 
mariaj sau calitatea relaţiei maritale ar trebui măsurate şi evaluate ţinându-se cont 
de faptul că oamenii au valori şi expectanţe diferite, manifestând tendinţa de a 
defini viaţa de cuplu şi succesul acesteia în funcţie de propriile lor experienţe de 
viaţă şi preferinţe. 

4. CONCLUZII 

În domeniul psihologiei cuplului şi familiei, cercetătorii şi practicienii 
utilizează conceptul de satisfacţie faţă de relaţia maritală, pentru a descrie măsura 
în care o persoană căsătorită este mulţumită de diferite aspecte ale mariajului său. 
Satisfacţia maritală reprezintă una dintre cele mai importante variabile atitudinale 
care influenţează comportamentele partenerilor unui cuplu. Probabil, indivizii 
umani se căsătoresc cu speranţa că vor trăi experienţa unui mariaj fericit, care să le 
aducă satisfacţii în plan emoţional, spiritual, material şi social. Rezultatele a 
numeroase studii converg spre concluzia că nivelul ridicat al satisfacţiei 
partenerilor reprezintă unul dintre predictorii importanţi ai succesului şi stabilităţii 
în timp a unui mariaj. De aici, rezidă importanţa investigării semnificaţiilor 
conceptuale şi operaţionale ale satisfacţiei maritale. 

Primit în redacţie la: 29.III.2014 
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REZUMAT 

În ultimii ani, literatura pe tema satisfacţiei maritale a înflorit. Satisfacţia maritală se referă la 
modul în care partenerii unui cuplu percep diverse aspecte ale relaţiei în care sunt implicaţi. Această 
variabilă a fost relaţionată cu alte faţete ale dinamicii vieţii unui cuplu marital, precum stabilitatea în 
timp. Alte studii au evidenţiat caracteristicile mariajelor în care partenerii se percep ca fiind 
satisfăcuţi sau fericiţi. Totuşi, relaţia dintre satisfacţia maritală şi alte constructe utilizate în mod 
comun, precum adaptarea la relaţia maritală, calitatea relaţiei maritale sau fericirea maritală este încă 
ambiguă. Această lucrare îşi propune să clarifice, pe scurt, semnificaţiile satisfacţiei maritale, prin 
câteva distincţii conceptuale. 
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Abstract 

Family role in the development of children's social and emotional skills is a decisive one. The 
family should be involved not only in education of the child, but also in providing his mental health. 
A dysfunctional family, marked by conflicts, can alter the mental health of the descendants. This 
article presents a meta analytic study on the role of the family in the prevention and management of 
child mental illness, according to the stages of psychological development and maturation cycle of the 
family. Our goal is to bring to the attention of specialists that critical time when child mental health 
may be altered. The study concludes that families can avoid the vices of childcare in order to 
incorporate into the society healthy humans. 
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1. INTRODUCERE 

Familia, o instituţie fundamentală în toate societăţile, constituie primul mediu 
organizat al individului, încă de la naştere. Aceasta este implicată nu numai în 
educarea copilului, ci şi în asigurarea sănătăţii sale, prin prevenirea îmbolnăvirilor, 
prin descoperirea acestora sau prin intervenţiile în caz de boală. Grupul familial are 
îndatorirea crucială de a conecta copilul la societate şi de a asigura dezvoltarea 
personalităţii sale, prin educaţie, determinând în mare parte destinul său psihic 
(Ackerman, 1999; Baldascini, 1981, 1992, 1993). Însă familia are şi sarcina de a 
asigura sănătatea mintală a descendenţilor, de a adopta o atitudine funcţională 
pentru rezolvarea eventualelor probleme. O familie sănătoasă, cu o comunicare 
deschisă, tolerează greşelile copilului, are reguli flexibile, apreciază diferenţele 
dintre copii, instituie o atmosferă propice dezvoltării stimei de sine a copilului şi a 
încrederii acestuia în forţele proprii, contribuie la clădirea competenţei sociale şi la 

 
∗ Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila”, Bucureşti, Catedra de psihiatrie, 

Spitalul Clinic de Psihiatrie ,,Prof. Dr. Al. Obregia”, Bucureşti, Şoseaua Berceni, nr. 10, sector 4, 
041914, România; e-mail: trandafirmariasilvia@yahoo.com. 

Rev. Psih., vol. 60, nr. 4, p. 337–348, Bucureşti, octombrie – decembrie 2014 



 Silvia-Maria Trandafir 2 338 

buna lui sănătate mintală (Wynne et al., 1982). De cealaltă parte, o familie 
disfuncţională, marcată de conflicte, certuri, haos, de inabilitatea părinţilor de a-şi 
exercita autoritatea, cu o comunicare deviantă (Goldstein, 1984), poate altera starea 
de sănătate mintală a descendenţilor care, la vârsta adultă, dezvoltă psihopatologii 
severe (Brown, Birley şi Wing, 1984; Haley, 1959, 1980; Singer şi Wynne, 1966; 
Wynne, 1963).  

Vom examina toate aceste aspecte în cele care urmează, prezentând: ciclurile 
de dezvoltare individuale şi familiale (cadrul la care trebuie raportat conceptul de 
sănătate mintală), modul în care se conturează şi se dezvoltă proiectul existenţial al 
copilului, importanţa bunei comunicări intrafamiliale, pattern-urile dezadaptative 
care împiedică educaţia morală a copilului şi, nu în ultimul rând, câteva direcţii de 
acţiune terapeutică destinate specialiştilor în sănătate mintală.  

În cadrul familiei, copilului îi este asigurată educaţia de bază. Etimologia 
termenului de educaţie provine din termenul latin „educo-educare”, care înseamnă 
a îngriji, a alimenta sau a creşte. Educaţia ni se înfăţişează astfel ca un fenomen 
social, constând dintr-un sistem conştient, organizat şi planificat de influenţe de 
durată, exercitate de generaţia adultă asupra generaţiei tinere, în vederea realizării 
unui anumit tip de om, potrivit cerinţelor epocilor şi societăţilor concrete (Moise şi 
Cozma, 1996). Întotdeauna, educaţia este un proces continuu, etapizat. De exemplu, 
primii 20 de ani de viaţă pot fi împărţiţi în cinci astfel de etape (cicluri): etapa 
genetică, vârsta creşei, vârsta micului faun, vârsta neliniştilor pubertare şi vârsta 
entuziasmului juvenil (Debesse, 1980). Dezvoltarea individului se produce în 
cadrul ciclurilor de viaţă ale familiei sale, instituţie care este, după cum am arătat, 
contextul primar al devenirii umane. Etapele/ciclurile de viaţă ale familiei sunt: 
adultul tânăr celibatar; căsătoria; învăţarea rolului de părinte; transformarea sistemului 
familial în adolescenţă; familia la mijlocul vieţii; lansarea copiilor şi familia în 
viaţa târzie (Haley, 1980). Etapele educaţiei se suprapun peste ciclurile de viaţă ale 
familiei – şi implicit peste ciclurile de dezvoltare ale indivizilor –, iar această 
perspectivă este una crucială pentru înţelegerea sincopelor de dezvoltare şi ale 
problemelor de sănătate ivite în evoluţia copilului. Relaţiile intrafamiliale sunt 
decisive în educaţia copilului. Însăşi educaţia se prezintă sub forma unei relaţii de 
colaborare şi de intervenţie, stabilită între educatori-părinţi şi copii (Cigoli şi 
Scabini, 2006; Masone, 2013; Scabini şi Rosi, 2010). În toate aceste evoluţii pot fi 
identificate patru modele relaţionale majore, care se desfăşoară concomitent şi 
succesiv: ataşament/îngrijire, comunicare, rezolvarea problemelor în comun şi 
reciprocitate. Dezvoltarea stadială a familiei poate fi considerată ca un prototip pentru 
epigeneza sistemelor de relaţionare. De asemenea, în fiecare cuplu, pattern-urile 
relaţionale sunt influenţate de ciclul de viaţă al familiei şi de componenţa acesteia. 
Denaturările modelelor relaţionale sau ale secvenţialităţii lor pot produce tulburări 
ale dezvoltării individului. Tulburările survin în orice domeniu relaţional, fie că 
este vorba despre ataşament/îngrijire, comunicare ori rezolvarea problemelor.  
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2. CONSTRUCŢIA PROIECTULUI EXISTENŢIAL AL COPILULUI 

În cursul primilor trei ani de viaţă ai copilului, mediul familial are un rol 
capital în educaţie. Copilul începe să stăpânească primele mecanisme ale limbajului, 
activitatea sa senzorio-motorie se manifestă prin explorarea corpului şi a mediului 
înconjurător. Rolul educativ al familiei la această vârstă înseamnă a-i alimenta cum 
trebuie corpul şi a-i supraveghea activităţile tot mai numeroase. Mersul, de pildă, îl 
apropie pe copil de adult şi-i accelerează întreaga evoluţie mintală; această 
activitate cere din partea sa o participare foarte activă. Limbajul constituie, la 
rândul său, o achiziţie foarte importantă. Copilul învaţă să vorbească din cel de-al 
doilea an de viaţă, prin imitarea adultului. Se poate spune că educaţia copilului este 
reuşită atunci când acesta are un stil de viaţă propriu vârstei sale şi este capabil să 
se facă înţeles prin limbajul său scurt.  

În jurul vârstei de 3 ani, apare începutul conştientizării de sine. Copilul 
începe să folosească pronumele personale EU sau MIE, îşi dezvoltă o viaţă afectivă 
intensă. Ataşamentul faţă de mamă sau faţă de un alt membru al familiei poate fi 
însoţit de tensiuni şi rivalităţi. Nerezolvate, complexele micii copilării rămân în 
inconştientul infantil. Este nevoie de cineva care să aibă grijă de micuţul om, astfel 
încât să-l ajute să crească, de braţe care să-l susţină pentru a merge, de părinţi care 
să-i spună la ce folosesc lucrurile din jurul lui, de o voce caldă care să-i citească o 
poveste seara la culcare şi, mai ales, să-l protejeze de frici. Toate aceste evoluţii 
sunt descrise în publicaţiile de specialitate (Baldascini şi D’Aquino, 1990; Minuchin, 
1967; Minuchin et al., 1975; Scabini şi Iafrati, 2003).  

Frica este o constantă în viaţa copilului. El nu poate înţelege şi interpreta tot 
ceea ce se întâmplă în jurul lui, mintea lui fragilă nu suportă emoţiile negative. 
Disconfortul şi durerea au proporţii gigantice, generează frică şi întotdeauna este 
nevoie de cineva care să-i neutralizeze emoţiile negative. Fuga este o modalitate de 
apărare la îndemâna copilului, dar care în timp se dovedeşte puţin eficientă. 
Psihanaliştii consideră că percepţia a ceva neplăcut corespunde unei operaţii 
mintale (Massone, 2013). Mai precis, mintea decodifică în mod corect anumite date 
din realitate şi astfel este cuprinsă de senzaţia de pericol, deoarece trebuie să 
analizeze toate datele de care dispune pentru a le alege pe cele care nu provoacă 
suferinţă şi durere. Dacă nu există posibilitatea de a tolera o eventuală frustrare 
provocată de percepţia a ceva neplăcut, percepţia însăşi este anulată şi nu mai poate 
fi utilizată în raportul personal cu realitatea. Fiind privat de un instrument esenţial 
pentru a se adapta la realitate, copilul se refugiază într-o realitate a sa, artificială, 
uneori fantastică, magică, unde i se pare posibil să supravieţuiască. Există însă 
posibilitatea ca, şi în noile condiţii, fiinţa umană să fie în mod constant însoţită de 
gândul că acel „rău” de care a fugit poate apărea pe neaşteptate, distrugând şi 
anihilând totul. Astfel, în mod paradoxal, tocmai suferinţa pe care copilul voia să o 
evite a devenit mai mare, a proliferat şi pare să-i cuprindă fiecare gest şi acţiune. 
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Pentru a evita astfel de consecinţe nocive, este necesar să creeze un spaţiu mental 
extins, în care emoţiile evocate de către o anumită experienţă să nu mai fie 
eliminate; aceste emoţii pot rămâne conectate la contextul în care s-au născut 
(ibidem). Psihanaliştii mai arată că sentimentul de singurătate este acceptat de 
copil, deoarece acesta este întotdeauna unul de moment; de pildă, adultul care 
pleacă, se întoarce şi este din nou împreună cu copilul. De asemenea, disconfortul 
generat de foame şi de somn se rezolvă, fiindcă există întotdeauna cineva care 
intervine pentru a aduce alinare.  

Acestea sunt numai câteva din atitudinile pe care un părinte le poate 
transmite copilului, pentru a-l ajuta să nu fugă din faţa a ceea ce i se întâmplă, 
pentru a-l ajuta să suporte ceea ce pare greu de suportat (ibidem). Treptat, copilul 
învaţă să realizeze operaţiunile de relativizare şi de relaxare, de (de)dramatizare a 
durerii, cu ajutorul altor persoane, care rezolvă problemele în locul său. Ulterior, în 
cadrul familial, copilul devine tot mai capabil să-şi stăpânească anxietatea şi 
angoasa, pentru a nu avea o atitudine fatalistă în faţa suferinţei. Acest mecanism, 
care se află la baza speranţei, îi va permite copilului să păstreze un simţ al proporţiilor, 
chiar şi în faţa unor evenimente dureroase, tragice, fără riscul de a cădea în 
disperare. Conform acestor ipoteze, descrise în literatură, în timp, copilul va începe 
să-şi construiască un proiect pentru existenţa sa, care să ţină seama de înclinaţiile şi 
dorinţele lui, deoarece acestea rezistă durerii intense. Construcţia existenţială se 
poate desfăşura însă doar într-un climat familial pozitiv, unde copilul învaţă ceea 
ce este necesar, suportând uneori prezenţa durerii. Este însă posibil ca persoanele 
care îi îngrijesc pe copii să aibă ele însele dificultăţi în a face faţă durerii în plan 
mental. În acest caz, disconfortul simţit de copil poate reactiva teama faţă de un 
pericol distructiv. Prin urmare, copilul, lăsat să-şi gestioneze singur dificultăţile, 
poate fi afectat de acest sentiment copleşitor de neputinţă. Lipsesc în acest caz atât 
atmosfera familială care să protejeze creşterea sa, cât şi pattern-urile adecvate de 
ataşament şi îngrijire (Vaughn şi Leff, 1976; Minuchin şi Barcai, 1969).  

Analizând mai departe stadiile dezvoltării, în perioada 3–7 ani, copilul 
amestecă realul cu fantasmele. Dominanta funcţională este jocul, expresie a gândirii 
sincretice a copilului. Vârsta de 3 ani reprezintă, totodată, vârsta întrebărilor. Cu 
ajutorul răspunsurilor care i se dau sau pe care şi le dă singur, copilul îşi 
construieşte un univers pe măsura sa. Întrebările traduc o curiozitate plurivalentă a 
celui mic, determinată de mirarea pe care i-o provoacă tot ceea ce nu cunoaşte sau 
nu înţelege şi de dorinţa lui de a şti tot mai mult. Curiozitatea, ca atitudine 
cognitivă, implică o participare activă, care poate deveni una dintre cele mai solide 
pârghii pe care se poate baza educaţia sa.  

3. COMUNICAREA DEVIANTĂ ŞI PSIHOPATOLOGIA 

Comunicarea deviantă din familie şi ataşamentul deficitar sau nesigur al 
copilului au un impact nefavorabil asupra dezvoltării psihice a acestuia, 
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determinând alterarea stării lui de sănătate mintală, au demonstrat cercetătorii. 
Ataşamentul se referă la legătura care se stabileşte între copil şi o ierarhie de 
îngrijitori, iar atât hiperimplicarea emoţională, cât şi criticile dăunează psihicului 
copilului (Vaughn şi Leff, 1984). În ceea ce priveşte comunicarea defectuoasă, 
Singer şi Wynne (1966) au identificat 32 de categorii de comunicare deviantă, 
printre care se numără aprecierile depreciative, peiorative şi observaţiile critice, 
simptome semnificative în familiile cu descendenţi diagnosticaţi ca având diferite 
forme şi grade de psihopatologie severă. Observarea directă a interacţiunilor 
familiale, prin studii longitudinale, a demonstrat că multe dintre formele de 
comunicare deviantă pot prezice chiar şi după 15 ani schizofrenia şi tulburările din 
spectrul schizofreniei (Goldstein, 1984). Alte studii s-au axat pe comunicarea familiilor 
sănătoase (Wynne, 1984) şi au dovedit că modelele de comunicare pozitivă (bazate 
pe recunoaşterea limitelor copilului, laude, încurajări) pot fi buni predictori ai 
competenţei sociale a copilului.  

Relaţiile de comunicare intrafamilială au o importanţă crucială în toate 
etapele de dezvoltare ale copilului. Jocul, care constituie modul natural de 
activitate al copilului cu mult înaintea vârstei de 3 ani şi care ajunge la o adevărată 
înflorire în anii care urmează, corespunde nevoilor de exprimare personală şi de 
creaţie ale copilului, atitudinea caracteristică muncii apărând în jurul vârstei de 6 
ani. Este deci normal ca familia să încurajeze această activitate, pentru a facilita 
tranziţia de la jocul copilului la munca veselă a şcolarului. Există unele pattern-uri 
relaţionale şi de comunicare intrafamilială care influenţează însă negativ dezvoltarea 
copilului, printre care menţionăm: certurile dintre parteneri cu privire la problemele 
care trebuie rezolvate (asumarea responsabilităţii); refuzul sau inabilitatea acestora 
de a se comporta ca părinţi; inabilitatea de a impune anumite limite şi de a-şi 
exercita autoritatea, dificultatea acceptării graniţelor dintre generaţii, aşteptarea 
nerealistă a părinţilor, potrivit căreia copiii ar trebui să se poarte precum adulţii.  

Din punct de vedere al specialiştilor în sănătate mintală, în subsistemul 
copiilor de vârstă mică, părinţii trebuie să devină exponenţii unui nivel generaţional 
cu responsabilităţi şi sarcini precise. Distribuţia responsabilităţilor de creştere a 
copiilor şi a rutinei casnice, atunci când ambii soţi muncesc, este deosebit de 
importantă. Există situaţii frecvente când cele două slujbe (de angajat şi de părinte) 
cad în totalitate pe umerii soţiei. În astfel de situaţii, în familie apar conflicte, haos, 
copiii sunt neglijaţi sau abuzaţi, activităţile recreaţionale şi vacanţele sunt 
restricţionate sever, femeia este pusă în situaţia de a renunţa la cariera ei în 
favoarea îngrijirii copiilor etc. În această perioadă, conflictele maritale nasc 
depresii şi se înregistrează cea mai înaltă rată a divorţurilor.  

Efectele acestui context defavorabil asupra copiilor sunt evidente şi se 
manifestă prin: toleranţă scăzută la frustrare, predominanţa limbajului motor asupra 
celui verbal, gândire axată pe concret, relaţii îndreptate spre satisfacerea nevoilor, 
impulsivitate. Toate aceste simptome sunt analizate de terapeuţi (Minuchin, Lee şi 
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Simon, 1999; Minuchin şi Fishman, 1982; Minuchin, Rosman şi Baker, 1980 ş.a.). 
Este evident faptul că acest context induce şi sentimentul de disperare al copilului. 
Pentru a ajuta aceste familii, se poate mobiliza familia extinsă şi se pot contacta 
reţelele sociale de sprijin ale familiei, formate din cunoscuţi, apropiaţi, vecini etc.  

4. PATTERN-URI DEZADAPTATIVE ÎN EDUCAŢIA MORALĂ 

Educaţia morală a copilului ocupă, la rândul ei, un loc central în cadrul 
asigurării sănătăţii mintale a acestuia şi a bunei lui inserţii sociale. În copilăria 
mică, familia se străduieşte să-i dea copilului deprinderi bune, necesare pentru a-i 
disciplina impulsurile anarhice. În contextul educaţiei morale, Scabini şi Cigoli 
(2000) vorbesc în mod simbolic de doi poli în familie, afectiv şi etic. Astfel, 
îngrijirea copilului, din punct de vedere etic-afectiv, este o sarcină comună a 
ambilor părinţi, dar putem lega simbolic polul afectiv ca fiind o funcţie maternă, iar 
pe cel etic ca fiind o funcţie paternă. Tradiţional, mama oferă grijă, protecţie, 
căldură şi afecţiune, ea construieşte acel „rezervor psihic” de încredere şi speranţă, 
care constituie baza pe care se dezvoltă identitatea umană şi mecanismele de luptă 
ale copilului împotriva anxietăţii, a pierderii şi a morţii. Funcţia paternă este legată 
de polul de etic, de respectul pentru dreptate şi echitate în relaţiile umane. Ea se 
referă la transmiterea de valori şi standarde, la sentimentul de apartenenţă, precum 
şi la tradiţiile care urmează a fi respectate. Ca o particularitate a contextului 
cultural actual merită menţionată trecerea de la centrarea pe aspectele etic-
normative la centrarea pe aspectele emoţionale, în noile relaţii de cuplu, precum şi 
în relaţiile părinţi-fii (Scabini şi Cigoli, 2000; Cigoli şi Scabini, 2006).  

Educaţia morală este decisivă în perioada şcolară, când cunoştinţele copilului 
se organizează şi se produce trecerea de la gândirea concretă la cea logică, iar 
memoria are un rol predominant. Marcelli (2004), analizând rolul părinţilor în 
educaţie, observă că, în societatea actuală, mama nu este atât de preocupată de 
misiunea sa educativă, care este şi una de extragere (ex-ducere) a potenţialului 
copilului, ci mai degrabă se ocupă de „seducerea” copilului, îndeplinindu-i orice 
nevoie, de multe ori hipersaturându-l. Această tendinţă înfăţişează un aşa-numit 
model al părintelui perfect, în măsură să-i confere fericire copilului său numai dacă 
îi îndeplineşte orice nevoie. În mod paradoxal însă, copilul riscă să-şi piardă 
copilăria, deoarece el are nevoie de un adult responsabil, nu de un egal. Părintele 
trebuie să-i stabilească anumite limite copilului, nu numai să-l gratifice, să-i 
contureze anumite responsabilităţi familiale şi sociale. Însă nu doar rolul tradiţional 
al mamei a suferit modificări, ci şi cel al tatălui. Figura de tată-prieten a devenit, la 
rândul ei, emblematică în zilele noastre. Însă ea reprezintă, în fapt, un simptom de 
evitare a dimensiunii etice de îngrijire a copilului.  

Viciile dimensiunii etice de îngrijire, care reflectă adeseori disfuncţii de ordin 
familial, se manifestă preponderent în familiile sărace şi afectează starea de 
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sănătate mintală a copilului (Popa, 2012; Minuchin şi Montalvo, 1967). O carac-
teristică dominantă a familiilor în cauză este aceea că fiecare activitate este 
dominată de impuls, strategiile coerente de acţiune fiind puţin numeroase sau 
absente. De pildă, se poate întâmpla ca mama să stea în pat până la prânz, în timp 
ce copiii sunt ţinuţi în pat sau rămân nesupravegheaţi. Adeseori, aceşti părinţi nu 
fac diferenţa între copii (deranjat de comportamentul unuia dintre copii, tatăl 
loveşte un alt copil, situat mai aproape de el), emit indicaţii neclare, incomplete sau 
contradictorii. Sistemul de reguli al acestor familii, care nu pot asigura o dezvoltare 
morală corespunzătoare a copiilor, este şi el viciat. După cum am arătat, structura 
familiei înfăţişează o reţea de necesităţi funcţionale, care organizează modul în care 
interacţionează membrii familiei. Repetarea tranzacţiilor dintre membri familiei 
stabileşte diverse pattern-uri relaţionale (cum, când şi cu cine intră în interacţiune 
fiecare membru). Aceste pattern-uri configurează însuşi sistemul familial şi apar 
din necesităţile lui de a-şi rezolva problemele interne sau de a se adapta la diferite 
contexte. Pattern-urile impun apariţia unor înţelegeri, a unor convenţii implicite sau 
explicite transmise din generaţie în generaţie sau stabilite de fiecare familie. Aceste 
convenţii, repetându-se, devin reguli după care funcţionează sistemul familial 
(Minuchin şi Fishman, 1982). Orice disfuncţie relaţională generează, prin urmare, 
pattern-uri şi reguli dezadaptative.  

În ceea ce priveşte regulile adresate copiilor, acestea sunt impuse de părinţi. 
De exemplu, o mamă reglementează prin reguli relaţia de fraternitate. Aceasta îi 
poate spune fiului ei de 20 de ani, care îi interzice surorii sale să iasă cu prietenii: 
„Tu nu eşti tatăl-mama surorii tale, deci nu poţi decide dacă ea iese cu prietenele; 
dacă crezi că nu este bine, spune-mi şi eu o voi opri”. Mama stabileşte în acest caz 
relaţia fiului cu sora lui şi cu părinţii, modul în care se desfăşoară aceasta în funcţie 
de situaţia concretă. Modalitatea de elaborare a regulilor depinde de ciclul de viaţă 
în care se află familia, de cultura în care ea trăieşte, de componenţa acesteia. 
Grafic, interacţiunea respectivă se poate reprezenta astfel (adaptare după Minuchin, 
2008):  

 Mama-tatăl subsistem executiv  
----------------------------------------------bine  
 Copiii subsistemul fraţilor  

Fiecare subsistem are deci funcţii proprii şi formulează cereri specifice 
membrilor săi. Există însă situaţii când aceste pattern-uri sunt disfuncţionale, 
generând tulburări dezadaptative atât pentru familie, cât şi pentru individ.  

Lucrurile sunt mai complicate în cazul familiilor monoparentale, formate 
dintr-un părinte şi un copil, deoarece astfel de structuri familiale sunt arii de 
posibile dificultăţi şi de verigi slabe. Cei doi membri ai familiei, trăind simbiotic, 
sunt dependenţi unul de celălalt, iar acest mod de funcţionare îi împiedică să 
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performeze la adevăratul lor potenţial. De exemplu, într-o familie alcătuită din 
mamă şi fiu, relaţia strânsă dintre cei doi influenţează comportamentul fiului astfel: 
el petrece mult timp în compania adulţilor, are un limbaj mai dezvoltat comparativ 
cu cel al tinerilor de vârsta sa, se interesează de problemele adulţilor, petrece puţin 
timp în compania covârstnicilor, având puţine lucruri în comun cu ei. Această 
structură familială influenţează, deopotrivă, şi comportamentul mamei. Mama îşi 
concentrează atenţia în mod special asupra unicului fiu, intuindu-i nevoile şi 
dorinţele. Există, de asemenea, şi tendinţa unei implicări excesive în viaţa acestuia, 
ceea ce poate face ca dependenţa să se transforme la un moment dat în 
resentimente. Este important de văzut dacă întotdeauna hiperimplicarea celor doi le 
reduce potenţialele funcţionale, deoarece în anumite situaţii acest pattern relaţional 
se poate dovedi unul funcţional.  

5. DIRECŢII TERAPEUTICE 

Vom prezenta succint câteva direcţii terapeutice de acţiune (psihoterapie de 
familie), adresate familiilor cu mulţi copii, în care cel mai mare dintre copii preia 
responsabilităţile unui părinte, precum şi familiilor în care există copii bolnavi.  

Astfel, există numeroase familii în care unul dintre copii, de obicei cel mai în 
vârstă, devine „copil părinte”, dându-i-se responsabilităţile unui părinte. Familia 
poate funcţiona în aceste condiţii dacă sarcinile date „copilului-părinte” sunt clare 
şi nu depăşesc posibilităţile lui. Dacă posibilităţile lui sunt depăşite, copilul este 
prins la mijloc între subsistemul copiilor şi cel al părinţilor. Această situaţie are 
consecinţe atât asupra copilului care îndeplineşte rolul de părinte, cât şi asupra 
celorlalţi copii. Uneori, copilul-părinte poate bloca accesul celorlalţi copii la 
subsistemul părinţilor. În felul acesta, copiii mai mici nu au acces la funcţiile 
educative ale sistemului parental. Dacă este vorba despre terapia sistemică de 
familie, atunci ar fi indicat să se noteze termenii cheie între ghilimele şi să se 
precizeze şi autorul/autorii. Poziţia copilului-părinte este, la rândul ei, una dificilă, 
deoarece acesta nu aparţine subsistemului părinţilor, iar subsistemul fraţilor îl 
exclude. Intervenţia terapeutică în acest caz are ca scop reorganizarea familiei fără 
copilul-părinte, dacă subsistemul parental nu este suprasolicitat. Când acest lucru 
nu este posibil, terapeutul va încerca să distribuie responsabilităţile şi celorlalţi 
membri ai subsistemului copiilor. 

Terapia de familie se dovedeşte utilă şi în ceea ce priveşte cuplurile ai căror 
copii suferă de tulburări psihosomatice. La Philadelphia, Minuchin şi Montalvo 
(1967) au aplicat terapii de familie structurale şi strategice pentru înţelegerea 
tulburărilor psihosomatice ale copiilor, cum ar fi diabetul, astmul bronşic sau 
anorexia. Autorii citaţi au constatat că familiile copiilor bolnavi se prezentau 
invariabil ca fiind unele normale, fericite, fără niciun conflict intern. Singura lor 
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problemă era boala copilului. Altfel spus, „folosind termeni netehnici, conflictele 
psihologice provocau simptome fizice la care familia răspundea imediat cu o 
atitudine protectivă şi preocupată, fără să încerce să rezolve conflictele şi cu atât 
mai puţin să le recunoască ca atare” (Minuchin, 2008). Structura acestor familii era 
una rigidă, excesiv de stabilă, dar şi exagerat de organizată. Cel de-al treilea 
sindrom tratat de Minuchin et al. (1980) a fost anorexia nervoasă. Spre deosebire 
de diabet şi astmul bronşic, care au o bază fiziologică evidentă, cunoscută, anorexia 
nervoasă nu are o bază fiziologică clară, dar poate fi tratată prin terapia de familie. 
În schimb, s-a dovedit că terapia de familie nu poate soluţiona problemele 
familiilor dezorganizate şi sărace, a arătat acelaşi autor, lucrând cu familiile sărace 
de la periferia New York-ului.  

În primul rând, psihoterapia de familie are o dimensiune educativă. Această 
dimensiune a fost reevaluată de Heckman (2010), om de ştiinţă distins cu Premiul 
Nobel pentru economie, a cărui operă vizează „capitalul uman”. Astfel, „capitalul 
uman” creşte de-a lungul vieţii şi este produs în principal de contextul familial, 
apoi în şcoală şi la locul de muncă. Nucleul capitalului uman este format din 
abilităţile cognitive, socio-emoţionale şi relaţionale, care îi permit individului să 
interacţioneze corespunzător cu persoanele semnificative din viaţa sa şi, în general, 
cu societatea. Toate aceste abilităţi îi permit să-şi construiască o identitate matură, 
pentru ca apoi să-şi ofere contribuţia la viaţa comunităţii. Pornind de la aceste 
considerente şi utilizând rezultatele obţinute în cercetarea economică şi 
psihologică, acest savant a formulat un model teoretic rezumat printr-o ecuaţie, 
cunoscută sub numele de ecuaţia Heckman, care ar putea fi tradusă astfel: investiţia 
în resursele educaţionale ale familiilor (în special ale celor dezavantajate) – 
sprijinirea dezvoltării abilităţilor cognitive şi socio-emoţionale ale copiilor 
începând de la vârste fragede = câştig pe termen lung al societăţii. Prin astfel de 
strategii, societăţile vor avea cetăţeni mai capabili, mai productivi, de valoare care 
vor genera dezvoltare economică şi socială şi pentru generaţiile viitoare. Heckman 
consideră că există perioade sensibile şi perioade critice pentru dezvoltarea acestor 
aptitudini, în care este necesar să se dobândească anumite abilităţi deoarece, în caz 
contrar, ele nu mai pot fi „recuperate” în viitor.  

CONCLUZII 

Capacităţile cognitive şi socio-emoţionale ale fiinţei umane se dezvoltă în 
principal în copilărie şi adolescenţă. Familia are un rol decisiv, vital, în dezvoltarea 
acestor competenţe, în special în primii ani de viaţă ai copilului. Chiar dacă nu 
toate familiile au aceleaşi resurse economice, ele trebuie să asigure o bună 
dezvoltare a descendenţilor. Dacă un copil nu este motivat şi stimulat să înveţe, să 
se angajeze încă de timpuriu în rezolvarea unor situaţii, cu atât mai probabil este că 
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el va eşua în viaţa socială, în calitate de viitor adult, arată Heckman (2010). În 
ciclul de viaţă al unui copil defavorizat, intervenţia societăţii este decisivă. S-a 
dovedit că remedierea viciilor de dezvoltare ale copiilor este mai costisitoare decât 
măsurile de sprijin adresate familiilor defavorizate (politici proiectate şi 
direcţionate în funcţie de ciclul de viaţă al individului). Dinamici similare par să se 
înregistreze şi în cazul investiţiilor în promovarea sănătăţii fizice şi mintale a 
copilului. Ideea lui Heckman se regăseşte şi la Scabini şi Rossi (2010), care 
consideră că bogăţia unei societăţi, bunăstarea ei, nu este o posesie dată sau o sursă 
de materii prime pe care societatea le are sau nu, ci este produsul unei acţiuni 
motivate de îngrijire a sănătăţii noilor generaţii. Astfel, bunăstarea şi dezvoltarea 
unei societăţi depind de resursele economice şi psihosociale investite pentru a 
sprijini stadiile critice de dezvoltare a copiilor. Din această perspectivă, rolul 
familiei în managementul sănătăţii mintale este unul decisiv. Promovarea sănătăţii 
mintale înseamnă înţelegerea de către familii a rolului lor în creşterea unor 
generaţii sănătoase, ca şi în prevenirea şi detectarea tulburărilor psihice. 
Descoperirea unor astfel de tulburări trebuie să fie urmată de găsirea modalităţilor 
de a acţiona cât mai eficient posibil, cu ajutorul specialiştilor.  

În ceea ce ne priveşte, recunoaştem terapia de familie ca fiind o direcţie 
majoră de intervenţie clinică, în psihiatria infantilă. Cu ajutorul ei se poate ameliora 
sănătatea psihică a copilului şi preveni, după caz, îmbolnăvirea psihică a acestuia 
(Trandafir, 2008, 2010 şi 2011). 

Primit în redacţie la: 24.IV.2014 
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REZUMAT 

Rolul familiei în dezvoltarea competenţelor sociale şi emoţionale ale copilului este unul 
decisiv. Familia trebuie să se implice însă nu numai în educarea copilului, ci şi în asigurarea sănătăţii 
sale psihice. O familie disfuncţională, marcată de conflicte, poate altera starea de sănătate mintală a 
descendenţilor. Acest articol prezintă un studiu metaanalitic privind rolul familiei în prevenţia şi 
managementul bolii psihice a copilului, în funcţie de stadiile psihologice de dezvoltare şi de ciclurile 
de maturizare a familiei. Obiectivul nostru este de a aduce în atenţia specialiştilor acele momente 
critice în care starea de sănătate psihică a copilului poate fi alterată. Concluzia studiului este aceea că 
familiile pot evita viciile de îngrijire ale copiilor, în vederea inserării în societate a unor oameni 
sănătoşi. 
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