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Abstract 

The common symptoms of Crohn’s disease (CD), a chronic and progressive inflammatory 
disease of the intestine, are: diarrhea, weight loss, abdominal pain, and sometimes gastrointestinal 
bleeding. Despite the treatment in many cases is a need of one or more surgeries. This study examines 
the relationship between the psychosocial factors, psychological characteristics on the one hand, and 
the pathogenesis, clinical manifestations, the answer to the treatment of one CD patient. The depth 
clinical interview has revealed that in the period before the onset of the disease and in the period of 
disease activity (2001-2014), with few exceptions, the patient felt stress because of several causes and 
for a longer period, the disease itself was a stressor. Hospital Anxiety and Depression Scale indicate 
possible case anxiety, Woodworth-Mathews Personal Data Sheet showed that the depression was at 
the limit, Schmieschek Questionnaire has indicated the tendency toward accentuation for Demons-
trativeness, Hyper-perseverance and Emotivity, and the 13 items from the Jenkins Activity Survey 
were identified as the patient describes herself as authoritarian, competitive, always punctual and in 
comparison with the other, more precise and more serious. The formulation of her life stories has 
indicated perfectionism. The events are not seen as a direct cause of CD but as a trigger that helps the 
disease to appear and be harder to manage. Psychological and if needed psychiatric evaluation, should 
be a part of the protocol for the treatment of patients with Inflammatory Bowel Disease. In the 
examined case the patient expressed the need of psychotherapy. 

Cuvinte-cheie: Boala Crohn, boala inflamatorie intestinală, stress, psihosomatic, trăsături de 
personalitate. 

Keywords: Crohn’s disease, inflammatory bowel disease, stress, psychosomatic, personality traits. 
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1. INTRODUCTION 

Crohn’s disease (CD) and Ulcerative colitis (UC) (sometimes called ulcero-
hemorrhagic rectocolitis – RCUH in the Romanian medical literature) represent the 
main Inflammatory Bowel Disease (IBD).  

If, based on clinical, biological, endoscopic and histological criteria, the 
distinction between the two diseases cannot be made, the condition is called 
indeterminate or unclassified colitis. In such cases, a certain profile of the blood 
antibodies can be used to differentiate them (Mahdi Batool, 2012).  

These are chronic inflammatory bowel disorders characterized by alternating 
periods of remission and periods of inflammatory activity and symptoms. 

There are 3 major etiologic features of IBD: genetic predisposition, altered 
host response to entero-colonic microbial flora and the existence of an altered host 
immune response to intestinal inflammation. Other possible factors of the IBD 
occurrence are: animal protein, polyunsaturated fatty acids, smoking (Fakhoury  
et al., 2014). 

The study “Romanians, lifestyle and gastrointestinal diseases” (“Românii, 
stilul de viaţă şi bolile gastrointestinale”) conducted by online interview (or CAWI: 
Computer Assisted Web Interviewing) in May 2015 on a sample of 3,166 respondents 
aged over 18, urban Internet users has revealed that over 81% considered that IBD 
is “serious” and “very serious” and that over 83% said that the need to use the toilet 
up to 20 times affects the personal and professional life “much” and “very much” 
(Asociaţia Persoanelor cu Boli Inflamatorii Intestinale din România) CD can affect 
any segment of the digestive tract: the favorite location is the ileocecal area. 
Inflammation in the affected segment involves all layers of the wall, and some-
times extends to the tissues or organs in the neighborhood. Common symptoms 
are: diarrhea, weight loss, abdominal pain, and sometimes gastrointestinal bleeding. 
Diagnosis is established based on corroborating clinical data, biological imaging 
and especially endoscopic and histological results (Hendy & Hart, 2013; World 
Gastroenterology Organisation, 2015).  

In CD drugs that can be administered depending on the case are systemic 
corticosteroids (e.g., Prednisone, Budesonide, Medrol), derivatives of 5-amino-
salicylic acid (Mesalazine and Sulphasalazine), cyclosporine, thalidomide, immuno-
suppressants (azathioprine, 6-mercaptopurine and methotrexate), biological agents – 
Infliximab (Remicade), Adalimumab (Humira), Certolizumab pegol (Cimzia), 
Vedolizumab (Entyvio), Ustekinumab (Stelara), antibiotics (Ciprofloxacin, Metro-
nidazole). The absence of response or the loss of the efficacy of the treatment with 
a certain molecule can lead in time to its replacement with a more powerful 
molecule, or, in the case of the biologic agents where there are no comparative data 
on efficacy, to its replacement with another biologic agent (Dignass, Assche, 
Lindsay et al., 2010).  
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In literature there are two types of therapeutic approach for the IBD patients: 
step-up approach and top-down approach. The first refers to progressive escalation 
of the the potency of the used drugs according to the loss of response to certain 
molecules. The second consists of a potent active intervention from the start with 
the most effective molecules to induce faster remission and to limit the damage 
produced at the intestinal level by the active inflammation. Mainly for economical 
reasons, including in Romania, step-up approach is used (Rogler, 2013).  

In almost all CD cases there is a need of one or more surgical interventions, 
despite the treatment with a scheme with the above-mentioned drugs, 40% of cases 
of disease need surgery in the first year of disease occurrence, and “in 20 years of 
illness surgeries are done, for one reason or another, for almost 75% of people 
suffering from this disease” (Boala Crohn, ghid detaliat pentru pacienţi).  

CD surgical indications are represented by complications such as stenosis or 
fistulae in the digestive segments and anoperineal region. The types of surgery 
depend on the type of complication, and may be required resections of segments, 
with ileostomy or colostomy which can be temporary to relieve the local 
inflammation before applying anastomosis, or sometimes definitive when digestive 
continuity cannot be provided because of severe injuries which do not allow 
digestive anastomoses (Hwang & Varma Madhulika, 2008). For these reasons, the 
collaboration between gastroenterologist and surgeon is essential for the therapeutic 
success of such patients (Mihai et al., 2010).  

The understanding of the pathogenesis of inflammatory bowel diseases (IBD) 
has increased as a consequence of the advances in genetics and immunology. 
Genetically susceptible individuals develop intolerance to dysregulated gut microflora 
(dysbiosis) and chronic inflammation develops as a result of environmental insults 
(Abegunde et al., 2016). In IBD physiopathological stress is involved; in fact, from 
the psychological viewpoint the way people interact with the environment and the 
stress perception have effects on the intestine (Collins, 2001).  

Like other authors we consider that little has been written about the psycho-
social aspects of IBD (Husain & Triadafilopoulos, 2004). Through this study  
we analyze the relationship between the psychosocial factors on the one hand, and 
the pathogenesis, clinical manifestations, and the answer to the treatment of one 
CD patient.  

2. MATERIALS AND METHODS 

Starting from the hypothesis that the debut of the disease, the flare-ups and 
the symptoms are closely related to the biopsychosocial factors, during 2013 and 
2015, 33 patients with IBD completed eight questionnaires as follows. 

An Omnibus survey was created and used, with open and closed questions, 
divided into four sections: 1. Sociodemographic data, 2. Sex, Sexuality, Gender,  
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3. Relationships, Family, 4. Health. Then we applied the following psychological 
questionnaires: echogram of communication style that assesses the use of the ego 
states (De Graaf Anne & Kunt, 2010), Hospital Anxiety and Depression Scale 
(Zigmond & Snaith, 1983), Woodworth-Mathews Personal Data Sheet (76 items) 
(Dafinoiu, 2016), the Aggression Questionnaire (Buss & Perry, 1992), the 
Schmieschek Questionnaire for accentuated personality traits (88 items) (Rada & 
Ispas, 2016), 13 items from the Jenkins Activity Survey (Jenkins, Zyzanski & 
Rosenman, 1971) and the Family Adaptability and Cohesion Scale III (Rada & 
Olson, 2016). 

The qualitative assessment was performed by anamnesis, semi-structured 
interview (based on an interview guide) and observation, with the aim to reconstitute 
biography, to analyze the social and educational conditioning of the personality, to 
reveal attitudes, conflicts, feelings, critical incidents of the environmental 
conditions, the subject’s modality of communication, the effects of past experience 
and their influence on presence, as well as the objective somatic changes. 

The questionnaires were handed out by the doctor to the patients during 
hospitalization for diagnostic and evaluation. The qualitative assessments were 
carried out by the psychologist-psychotherapist in the psychology department. 

Ethical considerations  
These evaluations were carried out on a voluntary basis for all the involved 

parties. Informed written consent was obtained from each participant at the time of 
recruitment. The subjects were informed that they could withdraw from the study 
at any stage, and they were ensured of confidentiality. The study was approved by 
the Ethics Commission of “Francisc I. Rainer” Anthropological Institute of the 
Romanian Academy, No 2/26.04.2013. 

This article examines some psychosocial elements, the role of the psycho-
emotional stress in initiating and maintaining mucosal inflammation in a patient 
with CD.  

3. RESULTS 

3.1. THE HISTORY OF THE PATIENT’S DISEASE 

Patient CL was diagnosed with Crohn’s disease (CD) in 2005 and was inter-
viewed in 2015 when she went to the doctor for a moderate flare-up. Before the 
initial diagnosis, she had manifestations for one year consisting in diarrhea (sometimes 
15 to 20 liquid stools per day, abdominal pain, a weight loss of 10 kg, joint pain, 
fatigue). In 2005 she followed a four-month treatment with methylprednisolone 
and azathioprine until 2009 and then only with azathioprine. During the period 
2010–2012 she did not take any medication for CD, and only had a self-imposed 
diet. The patient states that in 2010–2011 she felt better and she was pleased that 
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she had only 5–6 diarrheal stools/day, abdominal pain of low intensity, but since 
2012 her condition deteriorated and until 2013 she lost about 20 kg. In 2013 the 
patient had a treatment with methylprednisolone for 4 months and then up to the 
date of interview she followed only with azathioprine treatment. She had a perianal 
fistula and entero-vaginal fistula, for which she was prescribed metronidazole and 
ciprofloxacin. In 2014 the patient had a severe flare-up that required hospitalization.  
At the end of 2014 the patient underwent surgical intervention for total hysterectomy 
due to benign uterine pathology. 

3.2. SOCIO-DEMOGRAPHIC DATA 

At the date of the interview CL was 47 years old, had a medium level of 
education (high school baccalaureate), lived with her husband in an urban area, was 
working in social assistance, and the declared income in a typical month was 
between 400 and 600 euro. She got married for the first time when she was  
18 years old, then she got divorced and got married for the second time when she 
was 24 years old. She had a 23 year-old son who had been working abroad since 
2014. 

3.3. THE DESCRIPTION OF THE MANIFESTATIONS AND THE ASSESSMENT  
OF CD IMPACT ON THE PATIENT 

The patient considered that in the past her disease had greatly affected his 
work, that currently was still affecting her work, and that her disease was moderate. 
The following passage from the interview highlights the physical and psycho-
logical stress experienced by this woman during the active period of the disease: 

The abdominal pains were terrible, I used to stumble through the house, I 
was without vigor. I was drinking mint tea, I was eating boiled rice, but diarrhea 
still persisted. I was suffering like a dog because I could not fulfill my duty as a 
mother. I often had to take my husband or my son out of the bathroom to go to the 
toilet. Now the strong heartbeat I felt in the chest has calmed down a little bit, the 
permanent need to go to the toilet has diminished, and my stomach no longer looks 
like one of a nine months pregnant. 

3.4. RELEVANT PSYCHOSOCIOMEDICAL ASPECTS FOR THE DISEASE; THE STRESS 

The interview has revealed that in the period before the onset of the disease 
and in the period of disease activity, 2001–2014, with few exceptions, the patient 
felt stress because of several causes and for a longer period of time as follows. 

a) Marriage at 18 years, divorce after 5 year. CL described these aspects as 
follows:  

In the last year of high school I fell in love, I slept with him and immediately 
we got married. My mom did not talk to me about sex or couple life as I talk to my 
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son. My parents were against the marriage, they scolded me. To punish me my 
mother used to speak to me only what was strictly necessary. There was no way to 
change my mind. I told them that I want only that man. He was not affectionate, he 
told me bad words, he cheated on me. I suffered like a beaten dog when we got 
divorced because he had found another woman. 

b) The job loss is described as follows: 

Beginning with 2000 the factory where I had been working decreased its 
activity and many people became unemployed, and in 2002 it was my turn, and 
shortly after my husband’s. The compensatory salaries from the factory were spent 
quickly and we both realized soon that we did not know how to start over. My 
husband found a job with great difficulty and I was unemployed until 2006. I can 
say that 2001–2006 was the hardest time of my life. I had no job, and I could not 
find a new one as I had worked as a lathe operator and such a qualification was no 
longer required on the labor market. Moreover, this damn disease hit me. I had no 
courage to go shopping, how could I have dealt with a job? (Note: CL had been 
working in a toxic environment for about 16 years). 

c) The patient perceived the education of her son as difficult because of 
indigence and her inability to devote to the child as she would have liked. In the 
year of the diagnose, her son was 13 years old, exactly the time of adolescence and 
of the need for extra school preparation for the transition to high school. A 
sequence of interview is eloquent in this respect: 

While I was helping my son with his homework, I had to stop frequently and 
go urgently to the toilet. The child came home and told me about his day at school 
and I had no power to listen to him. I was feeling guilty. He was a good kid, he 
studied hard, he would have needed private lessons for the high school admission 
and then to enter the college. My dream was that he could graduate from a faculty. 
The poor child entered high school without private preparatory lessons, and then 
he entered the college, but the poverty made him give up the university. I was 
angry a long time for this. 

d) The discussions with her husband about her disease and about the fact she 
did not have an income are described as follows: 

Now and again my husband told me that if I had brought some money in the 
house the things would have been different. He did not want to offend me, but I 
could see by myself that I had become a burden. We were late with the bills for the 
house for almost a year. 

We should make some comments as regards the situation of Romania before 
and after December 1989 when a revolution changed Ceausescu’s communist 
regime with a democratic one, based on market economy.  
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Before this revolution in the capital (Bucharest) and in other cities there were 
many industrial sites, appearently everyone had a job, and no unemployment was 
declared officially. The reality was that many workers in the industry were forced 
to have unpaid leave for one or two months per year. The unemployment was 
masked by an oversized number of employees, hence low productivity. In order 
that the foreign debts be paid, small rations for bread, milk, butter, edible oil, sugar, 
and meat were introduced; most of the people had to wait in very long queues to 
procure food. The Romanian industry was outdated and was not competitive on the 
foreign market. 

Starting with 1991 privatization began in economy, especially in industry, 
with the aim to render the factories competitive. The huge accumulated debts, the 
absence of orders for manufacturing machinery and equipment (e.g. for heavy 
industry or agriculture) or products in siderurgy and petrochemistry led to massive 
bankruptcies; the new owners closed the factories, the equipment being dismantled 
and scrapped. Much of these privatizations have not ended well (Zamfir, 2004).  

Most skilled workers who were put out of work received unemployment 
benefits for a determined period. After the end of the benefits they received a 
monthly income for a period of time varying according to the years of service 
(Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2003).  

Some people succeeded in finding a job, to get other qualifications, while 
others entered a trajectory of poverty (Zamfir, Preda & Dan, 2004). 

e) The death of her father in 2012, which CL included in the category of the 
saddest event in her life. 

f) In 2014 the patient faces three challenges: the decision of her son to go 
abroad to work, the emotions concerning the nature of her uterine disorder, and the 
fibroid removal surgery. All these were events that could have precipitated the 
flare-up. The patient herself confessed that the most stressful events in her life were 
the total hysterectomy and the departure of her son abroad in 2014 to work, but 
also the 3 colonoscopies she underwent. 

g) Fulfilling the household chores under any circumstance: 

My mother taught me vacuuming cleaning, dusting, and exemplary tidiness. 
Even before being hospitalized I used to clean all the house, to wash as much as I 
could so that they did not have unfinished chores. My mom, my husband, even my 
son offered to help me, but I wanted to behave as if everything was okay. I did not 
like how they performed certain chores. 

3.5. EMOTIONAL FACTORS, THE NEED OF PSYCHOTHERAPIST 

When asked how she feels, how she normally reacts when someone violates 
her boundaries, contradicts her, and does not appreciate her, she answers that she 
gets angry easily and most often she expresses impatience by gesturing or resorting 
to rhythmic movements such as foot or finger tapping.  
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Asked about the need to talk to a psychologist therapist, she said: “I would 
have needed, but what can a psychologist do about cancer?” 

She was asked about what she believed to have triggered her disease, and she 
indicated her meal schedule, the stress and her way of being: 

In high school I did not eat at appropriate times; I ate after 15.30 when I got 
home from school. My first marriage failure caused me a huge stress, I was crying 
every day; it was then when I started smoking. 

It should be noted that CL’s purpose in life is “to live long.” In this context, it 
is important to note that during the interview the patient stated several times that 
she had read a lot about CD, that she was informed. In fact, she was somewhat 
confused. CL also uttered many times the word cancer showing a relaxed attitude 
which masks her concern. A sequence of interview is illustrative in this respect. 

I know all about Crohn’s disease. I have read about it in the book of that 
doctor (our note: Joan Gomez). Everything is clear. We do not cure and we get 
cancer. In fact, when I phoned Center X (we preserve the anonymity of the 
institution) to have some bioenergy session, they told me that they do not deal with 
cancer. 

3.6. SIGNIFICANT RESULTS FROM QUESTIONNAIRES 

Echogram of communication style showed that the female patient CL uses 
the least critical parent ego state. Hospital Anxiety and Depression Scale did not 
indicate depression, and indicate possible case anxiety, Woodworth-Mathews 
Personal Data Sheet showed that Psycho-behavioral tendency towards depresion 
was at the limit, Scores on Aggression Questionnaire were low, the tendency 
toward accentuation was registered for Demonstrativeness, Hyper-perseverance 
and Emotivity, and the 13 items from the Jenkins Activity Survey were identified 
as the patient describes herself as authoritarian, competitive, always punctual and 
in comparison with the other more precise and more serious. Her close friends and 
her family describe her as too active and advise her to take things easy. FACES 
scores indicate an unbalanced family of type III with very high scores in cohesion 
(dependence) and flexibility (chaotic). 

4. DISCUSSION 

During her disease, the patient had almost uninterruptedly diarrhea, tachy-
cardia, tenesmus, bloating, flatulence, abdominal pains that they described as very 
difficult to tolerate most of the times. The patient had recurrent infections and were 
administered many times and for long periods repeated treatments with antibiotics.  

One aspect that requires much attention and further exploration is that the 
patient discontinued the treatment totally and we cannot know whether this might 
have contributed to the reappearance of the intense symptoms of the disease. 



9  Crohn’s disease – psychosocial factors involved 15 

The type of personality influences the reaction in front of stressors and 
consequently triggers some disorders (Smith & Gallo, 2001). The patient in this 
study also included in the causes of their diseases their pride and emotivity. 

Moreover, the illnesses in general and the chronic ones in particular such as 
CD induce changes in emotions, behaviour, and influences personality. Mittermaier 
et al. found out in the 2004 study that depressed mood and anxiety associated with 
the deterioration of health-related quality of life are factors negatively impacting 
the development of IBD (Mittermaier et al., 2004). 

The results at the questionnaire, the way she told their existential events 
though depressive, anxious, aggressive feelings, as well as shyness can indicate 
neuroticism (Costa & McCrae, 1991). 

The emotions felt by patient when she referred to themselves were mostly 
negative, and this aspect is related to other studies that revealed that higher self-
esteem was associated with higher levels of health-related quality of life (HRQOL) 
assessed using the Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (Moreno-Jiménez et 
al., 2007). 

Could be noticed formulations of her life stories that indicate perfectionism. 
Ellis appreciates perfectionism as an irrational, self-defeating belief. The case is 
characterized by an absolutist must to obtain by any means: self-efficacy or self-
mastery (ego satisfactions), success in getting what they want, getting approval and 
minimal disapproval of other people whom they consider important. These aspects 
can lead to problems such as anxiety sensitivity, hypercompetitiveness, and stress 
(Ellis, 2002).  

During the years passed from the diagnosis and a few years before, the 
patient were faced with events they had lived with intense negative emotions that 
could have triggered the disease and small remissions. Moreover, the disease itself 
is a stressor that can perpetuate itself. 

In 1967, using a scale, T. H. Holmes and R. H. Rahe, revealed 43 main 
stressors. The ranking of the top ten life events perceived as main stressors and 
their scores by the subjects of that research is as follows: 1. The death of a spouse 
(100); 2. Divorce (73); 3. Marital separation (65); 4. Time spent in prison (63);  
5. Death of a close relative (63); 6. Illnesses or accidents (53); 7. Marriage (50);  
8. Dismissal (47); 9. The resumption of conjugal life (45); 10. Retirement (45). 
Other stress factors important for the presented case and the scores are: Changes of 
the financial situation (38); Changes of the eating habits (15); The departure from 
home of one of the children (29); Difficulties in their own personal achievement 
(29) (Holmes & Rahe, 1967). In the analyzed period, the patient CL was under the 
impact of seven main negative stressors. Under different forms the patient have 
been confronted with some work challenges. 

Rahe & Arthur described simplified the relationship between life stress and 
illness as follows. Life situations are perceived by some individual filters. These 
filters were formed over time under the influence of the biographical heritage, the 
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social support, the previous exposures. For this reason, the event is of course 
important, but more important is what the person thinks about that life situation. 
Life situations cannot be changed, most often they are not under our control, so it 
matters how we defend against stressors. Denial, Displacement, Repression, 
Reaction, Formation and Isolation as psychological defense mechanisms influence 
the conscious or unconscious psychophysiological reactions that can take the form 
of mood shifts, headache, muscle tension, elevated lipids, elevated blood pressure, 
low blood sugar. The management of these psychophysiological reactions consists 
of muscle relaxation, physical exercise, medications, cognitive strategies (Rahe & 
Arthur, 1987).  

IBD pathogenesis involves immune molecules Cytokines. The stress alters 
their profile and the production of hormones such as cortisol and serotonin, which 
can contribute to IBD pathophysiology (Bamias, Kaltsa & Ladas, 2011).  

From the perspective of the transactional analysis were identified the 
following behaviour drivers: Be strong (don’t let the others see that you are weak, 
you are OK only if you hide your feelings and desires from the others), Be perfect 
(you are OK only if you do everything correct), Please others (it is OK to be here 
only to please the others). The psychotherapeutic intervention by offering cor-
responding permissive messages: show what you feel, you are good enough and 
especially it is OK to please yourself, to make yourself content would help the 
patients re-evaluate these strategies of survival from childhood, these counter-
productive mottos (Kahler & Capers, 1974; Kahler, 1975).  

It should be taken into account this fact when it is noticed that the answer to 
the treatment is low. When there are flare-ups, even if moderate, these patients with 
behavior drivers should have a “compulsory” break of activity under the form of 
medical leave. Certainly, the patients cannot be obliged to do something they do 
not want to, consequently it is necessary that the doctors explain them the necessity 
of relaxation, of interrupting activity, it is not sufficient to make simple 
recommendations or ask questions such as “do you need medical leave?”  

5. CONCLUSION 

The studies regarding the influence of psychotherapy on decreasing the 
frequency of the flare-ups and the improvement of the life quality are not unitary in 
conclusions. Some showed that there were no significant improvements but only 
mild tendencies of amelioration (Keller et al., 2004). Others suggest that the affective 
component plays a role in IBD ethiopathogenesis (Kovács & Kovács, 2007).  

The IBD patients, like in the abovementioned case, suffer frequently from 
pains, especially in colon and joints, which creates negative emotions and thoughts 
which in turn allow pain to increase. As a result pain management becomes 
important. Studies show that as the pain becomes chronic pain management is 
more and more difficult because of impaired brain circuits. Mind–body therapies 
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with their cognitive and emotional components induce emotions and positive 
cognitions and help patients to control their chronic pain and even interrupt it 
(Bushnell, Čeko & Low, 2013). Psychological and if needed psychiatric evaluation 
should be a part of the protocol for the treatment of patients with IBD. In certain 
critical periods an anxiolytic or antidepressant may increase the response to the 
treatment for chronic disease. The adaptation to a chronic illness is another potentially 
stressful event for both the patient and the family and, therefore, a reason to 
consider psychotherapy helpful. Psychotherapy may help the patients with CD to 
reassess their priorities, to recover, and to reconcile with the past. 

The stress, the events that the patient had to face should not be seen as a 
direct cause of CD but as a trigger that helps the disease to appear and be harder to 
manage. We consider that psychotherapy, hypnotherapy, the relaxation techniques 
may help to decrease depression and anxiety, and may support the acquisition of 
better coping mechanisms and consequently may favour a better evolution of the 
patient’s health. 

More studies are needed to determine the usefulness of psychotherapy in 
managing symptoms, and improving the life quality of IBD patients. It is a certain 
fact that in the examined case the patient expressed the need of psychotherapy.  
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REZUMAT 

Simptomele comune ale Bolii Crohn (BC), afecţiune cronică şi progresivă a intestinului, sunt: 
diaree, scădere în greutate, dureri abdominale şi uneori sângerări gastro-intestinale. În ciuda trata-
mentului, în multe cazuri, este nevoie de una sau mai multe operaţii. Acest studiu analizează relaţia 
dintre factorii psihosociali, caracteristicile psihologice pe de o parte, şi patogeneza, manifestările 
clinice, precum şi răspunsul la tratament pe de altă parte, a unei paciente cu BC. Interviul clinic de 
profunzime, anamneza psihologică profundă au arătat că, în perioada dinaintea debutului bolii şi în 
perioada de activitate a bolii, 2001–2014, cu puţine excepţii, pacienta a simţit stres din cauza mai 
multor motive şi pentru o perioadă mai lungă, un factor de stres fiind boala în sine. Hospital Anxiety 
and Depression a indicat o relativă anxietate, Woodworth-Mathews Personal Data Sheet a arătat 
depresie la limită, Schmieschek Questionnaire a indicat tendinţă spre accentuare pentru Demonstrativitate, 
Hyper-perseverenţă şi Emotivitate, iar cei 13 itemi din Jenkins Activity Survey au arătat că pacienta 
se descrie ca fiind autoritară, competitivă, punctuală şi în comparaţie cu celelalte persoane mai precisă 
şi mai serioasă. Formulările poveştilor de viaţă au indicat perfecţionism. Evenimentele nu sunt o 
cauză directă a BC, ci un factor declanşator care ajută boala să apară şi să fie mai greu de gestionat. 
Evaluarea psihologică şi, dacă este necesară, evaluarea psihiatrică ar trebui să fie o parte a 
protocolului pentru tratamentul pacienţilor cu boală inflamatorie intestinală. Pacienta examinată şi-a 
exprimat nevoia de psihoterapie. 
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Abstract 

Previous research on work-family conflict has been developed based on theories that view 
work-family conflict as a consequence of a lack of choice. This research has a different theoretical 
basis, namely decision process theory of work and family, which views work-family conflict as an 
intermediate result of decisions made by the individual over time. This research has been conducted 
on a sample of 175 employees, in order to examine the relationship between work-family conflict and 
individual decision-related variables, such maximizing tendency, compensatory decision making style 
and interdependent decision-making style respectively. Results showed that, of the two dimensions of 
work-family conflict, work-family dimension was positively associated with the decision difficulty 
dimension of maximisation tendency and also with compensatory decision-making style, and was 
negatively associated with high standards dimension of maximisation tendency and also with 
interdependent decision-making style. The family-work dimension of the work-family conflict was 
only associated positively with decision difficulty and compensatory decision making style. Results 
are discussed in terms of their implication for theory and practice in the field of work-family conflict.  

Cuvinte-cheie: conflictul muncă-familie; luarea deciziilor; tendinţa de maximizare; stil 
decizional compensatoriu; stil decizional interdependent. 

Keywords: work-family conflict; decision-making; maximization tendency; compensatory 
decision-making style; inderdependent decision-making style. 

1. INTRODUCERE 

Munca şi familia reprezintă două dintre cele mai importante domenii ale 
vieţii de adult, domenii care se influenţează reciproc pe dimensiuni legate de timp, 
sarcini, atitudini, emoţii şi comportament, iar atunci când solicitările rolului dintr-un 
domeniu afectează abilitatea individului de a face faţă cerinţelor asociate rolului 
din celălalt domeniu, apare conflictul muncă-familie (Greenhaus & Beutell, 1985). 
Aşteptările de rol ridicate (definite ca presiuni percepute de îndeplinire a unor 
cerinţe crescute asociate rolului) pot duce la un conflict muncă-familie crescut, atât 
pe direcţia interferenţei muncii cu familia (Higgins, Duxbury, & Irving, 1992), cât 
şi a interferenţei familiei cu munca (Pleck, Staines, & Lang, 1980). Rezultatele 
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celor mai multe studii empirice din acest domeniu au evidenţiat o serie de factori 
responsabili pentru dificultăţile de gestionare a rolurilor pe care indivizii le au de 
îndeplinit la locul de muncă şi acasă. Printre aceştia se numără factori demografici 
(de exemplu, numărul de copii; Byron, 2005), stresori asociaţi diferitelor roluri (de 
exemplu, ambiguitatea rolului, stresul şi insatisfacţia asociate cu un anumit rol; 
Grzywacz & Marks, 2000) sau politicile de la locul de muncă (Byron, 2005). Cu 
toate acestea, există şi câteva cercetări care au arătat că în prezenţa unora dintre 
aceşti factori asociaţi unui domeniu, abilitatea indivizilor de a face faţă cerinţelor 
asociate rolului din celălalt domeniu nu este afectată într-o măsură prea mare. De 
exemplu, unele persoane care îndeplinesc multiple roluri se pot bucura de beneficii 
atât în plan personal, cât şi profesional şi, mai mult decât atât, multitudinea 
responsabilităţilor şi rolurilor pe care le au de îndeplinit are efecte benefice atât 
pentru sănătatea mentală şi starea de bine a copiilor lor, cât şi pentru căsnicia lor 
(Barnett & Rivers, 1996). Alte studii au arătat că femeile care au copii pe care îi 
îngrijesc pot fi la fel de productive ca şi cele care nu au copii (Stack, 2004), iar 
majoritatea persoanelor cu cele mai mari performanţe în organizaţii sunt persoane 
cu responsabilităţi multiple, atât în domeniul muncii, cât şi în domeniul familiei 
(Ruderman & Ohlott, 2002). O potenţială explicaţie pentru aceste rezultate, aparent 
contradictorii, vine din direcţia cercetărilor ale căror rezultate sugerează faptul că 
indivizii pot gestiona şi integra eficient cerinţele rolurilor de la locul de muncă şi 
din familie prin deciziile pe care le iau (Baltes & Heydens-Gahir, 2003; Greenhaus 
& Powell, 2003; Adams & Jex, 1999). Această perspectivă decizională a fost luată 
în considerare doar relativ recent datorită persistenţei îndelungate în literatura din 
acest domeniu a unei abordări teoretice care priveşte conflictul muncă-familie ca o 
consecinţă a lipsei de alegere, în care comportamentul indivizilor era văzut ca fiind 
constrâns de mediu şi de aşteptările de rol, ei neavând posibilitatea de a decide 
(Poelmans, 2005). Însă, aşa cum argumentează Poelmans, Greenhaus şi Stepanova 
(2013), absenţa unei perspective a luării deciziilor în literatura privind relaţiile 
dintre muncă şi familie este foarte greu de justificat, ţinând cont de definiţia 
conflictului inter-rol ca un proces prin care indivizii decid dacă să răspundă 
cerinţelor unui anumit rol, la un anumit moment dat (Kahn et al., 1964).  

1.1. VARIABILE DECIZIONALE RELEVANTE PENTRU  
RELAŢIA CU CONFLICTUL MUNCĂ-FAMILIE 

Maximizare versus satisfacere în luarea deciziilor. Fiind o formă de conflict 
inter-rol, conflictul muncă-familie este un produs al presiunilor de rol opuse care 
acţionează asupra unei persoane şi care fac, în consecinţă, ca participarea în rolul 
de la muncă (din familie) să fie mai dificilă datorită participării în rolul din familie 
(de la muncă) (Greenhaus & Beutell, 1985). Primul aspect care are potenţialul de a 
influenţa decizia unei persoane aflată într-o astfel de situaţie de conflict este tendinţa 
acesteia fie de a încerca să aleagă cea mai bună opţiune posibilă, fie de a se 
mulţumi cu a alege o opţiune care este suficient de bună (Simon, 1955). Schwartz 
şi colab. (2002) au conceptualizat tendinţa de a satisface ca o diferenţă individuală 



 Daniela Moza 3 22 

sau o trăsătură, mai degrabă decât o tendinţă comportamentală universală. Studii 
mai recente au demonstrat că persoanele cu tendinţe de maximizare sunt mai puţin 
satisfăcute cu rezultatele deciziilor lor şi experimentează mai mult regret în urma 
deciziei, în ciuda eforturilor lor de a găsi cea mai bună opţiune posibilă (Schwartz, 
2004; Schwartz et al., 2002), chiar şi atunci când prin maximizare se obţin rezultate 
mai bune (Iyengar et al., 2006; Parker et al., 2007; Polman, 2010). Prin urmare, 
tendinţa de maximizare ar putea influenţa şi alegerile indivizilor privind munca şi 
familia, astfel încât persoanele cu tendinţe de maximizare să fie mult mai suscepti-
bile de a experimenta un conflict muncă-familie crescut. 

Stilul decizional compensatoriu (versus non-compensatoriu). Potrivit autorilor 
Luce, Bettman şi Payne (1997), informaţiile prelucrate pentru luarea unei decizii 
variază în funcţie de proprietăţi ale sarcinii de decizie, precum gradul de emoţie 
negativă pe care aceasta îl implică sau complexitatea sa. O distincţie importantă 
care se face în literatura de specialitate între strategiile de decizie este gradul în 
care acestea necesită compromisuri explicite între atribute, adică gradul în care 
acestea sunt compensatorii. De exemplu, dacă o persoană îşi caută un nou loc de 
muncă şi trebuie să decidă ce sumă în plus la salariu ar accepta pentru un loc de 
muncă în care ar trebui să lucreze un număr mai mare de ore pe săptămână (decât 
media pe care şi-a stabilit-o ca prag limită maxim), persoana respectivă poate 
încerca să facă un compromis explicit între atributele salariu şi număr de ore de 
lucru pe săptămână. Acest tip de prelucrare indică o strategie de decizie compen-
satorie, în care o valoare bună pe un atribut poate compensa o valoare slabă pe un 
alt atribut. Strategiile non-compensatorii, în schimb, sunt cele pentru care o valoare 
bună pe un atribut nu poate compensa o valoare slabă pe un alt atribut. De 
exemplu, în cazul în care pentru o persoană care îşi caută un loc de muncă nou iar, 
ca şi în exemplul precedent, numărul de ore de lucru pe săptămână este cel mai 
important atribut, atunci un loc de muncă cu o valoare inacceptabilă la acest atribut 
nu va mai fi luat în considerare, indiferent de salariul pe care îl oferă. Ca multe alte 
decizii, deciziile muncă-familie implică adesea un conflict între valori, deoarece 
niciuna dintre opţiuni nu permite, în totalitate, atingerea obiectivelor pe care 
individul le are în acea situaţie. De exemplu, o mamă ar dori să stea acasă pentru  
a-şi îngriji copilul bolnav, însă dacă lipseşte de la serviciu, nu-şi poate finaliza la 
timp proiectul la care lucrează, iar acest fapt ar avea consecinţe nedorite pentru 
cariera ei. Soluţionarea conflictului poate lua mai multe forme, dar cea mai cunoscută 
modalitate de abordare a unor astfel de situaţii decizionale este prin utilizarea 
strategiilor compensatorii. În situaţia din exemplul de mai sus, mama respectivă 
trebuie să se gândească şi să determine cât timp poate sta cu copilul ei bolnav astfel 
încât consecinţele negative pentru cariera ei să fie minime. În urma unui astfel de 
calcul compensatoriu, mama respectivă poate decide să stea jumătate de zi cu 
copilul ei bolnav şi jumătate de zi la serviciu, timp de câteva zile, până când copilul 
se simte mai bine. Procedând astfel, ar depăşi termenul limită pentru finalizarea 
proiectului cu jumătate din cât l-ar fi depăşit dacă lipsea complet de la serviciu în 
acele zile, iar amânarea finalizării cu atâta timp este considerată acceptabilă, 
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consecinţele pentru cariera ei fiind posibil de contrabalansat. În schimb, folosind o 
strategie de decizie non-compensatorie, mama din acest exemplu ar stabili ordinea 
importanţei pentru ea a îngrijirii copilului şi a carierei şi, dacă valoarea cea mai 
importantă pentru ea ar fi să fie lângă copilul ei bolnav, ar alege din start o 
alternativă care îi permite să stea cu copilul, cum ar fi aceea de a-şi lua concediu 
medical pentru îngrijirea copilului, nemaigândindu-se la dezavantajele acestui fapt 
pentru cariera ei. Prin urmare, este posibil ca indivizii care au tendinţa de a folosi 
predominant strategii non-compensatorii să nu încerce să rezolve într-o anumită 
măsură cerinţele contradictorii ale rolurilor de la muncă şi din familie, decizând să 
participe exclusiv într-unul din roluri, şi anume în cel considerat cel mai important. 
O persoană cu stil de decizie non-compensatoriu ia decizii mai radicale, cum ar fi 
aceea de a nu-şi lua o slujbă sau a lucra cu jumătate de normă, dacă are copii sau a 
nu avea copii dacă doreşte să aibă o carieră de succes. Pentru astfel de persoane, 
conflictul muncă-familie şi conflictul familie-muncă este de aşteptat să fie mai 
scăzut decât pentru persoanele cu stil de decizie compensatoriu.  

Stil decizional interdependent (versus independent). Pe lângă atenţia consi-
derabilă acordată strategiilor pe care oamenii le folosesc pentru a alege între 
alternative atunci când iau decizii, psihologia cognitivă modernă a pus un accent 
deosebit şi pe procesele decizionale pe care le folosesc aceştia pentru a găsi un 
posibil curs al acţiunii (care va duce la rezolvarea problemei, Newell & Simon, 
1972). Aşa cum sugerează Poelmans şi colab. (2013), conflictul muncă-familie este 
un proces dinamic ce apare într-un context în care mai mulţi indivizi sunt reciproc 
interdependenţi. „Familia” este chiar definită uneori ca două sau mai multe 
persoane care realizează roluri interdependente în vederea atingerii scopurilor 
comune (Piotrkowski, 1978). La locul de muncă, posturile majorităţii angajaţilor 
sunt interdependente, într-o măsură mai mare sau mai mică, cu ale altor colegi 
(Parker & Allen, 2001). O meta-analiză recentă (Ford, Heinen, & Langkamer, 
2007) a arătat că efectele specifice ale suportului primit din partea celorlalţi, în 
domeniul familiei sau muncii, sunt deosebit de importante: suportul din partea 
partenerului reduce semnificativ conflictul familie-muncă, pe când sprijinul pe care 
angajatul îl primeşte de la supervizorul său reduce semnificativ conflictul muncă-
familie. Pentru a răspunde aşteptărilor şi presiunilor din partea persoanelor 
importante pentru anumite roluri, de exemplu, partenerul de cuplu sau şeful, 
individul este nevoit să ţină cont, într-o măsură mai mare sau mai mică, de 
dorinţele şi reacţiile acestora. Rubin, Watt şi Ramelli (2012) au arătat că indivizii 
au preferinţe dispoziţionale fie pentru interdependenţă, adică pentru consultarea cu 
ceilalţi în luarea deciziilor, fie pentru independenţă, adică a lua deciziile pe cont 
propriu, fără a solicita sau/şi a ţine cont de părerile celorlalţi. Considerăm că în 
situaţii de decizii privind munca şi familia, când cineva trebuie să răspundă 
aşteptărilor şi presiunilor de rol atât din partea familiei, cât şi din partea şefului şi 
colegilor, este foarte probabil ca un stil interdependent de decizie privind 
rezolvarea problemelor, să faciliteze conformarea mai eficientă la aşteptările de rol 
şi să contribuie la prevenirea apariţiei sau diminuarea conflictului muncă-familie.  
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2. METODOLOGIA CERCETĂRII 

Obiectivul cercetării. Acest studiu vizează examinarea relaţiei dintre conflictul 
muncă-familie şi câteva variabile decizionale individuale pe care o analiză a 
literaturii din domeniu le-a indicat ca fiind relevante.  

Ipotezele cercetării. Ipoteza 1: Dimensiunile tendinţei de maximizare, respectiv 
căutarea de alternative, dificultatea deciziei şi standardele înalte, se asociază 
pozitiv cu cele două dimensiuni ale conflictului muncă-familie. Ipoteza 2: Stilul 
decizional compensatoriu (versus non-compensatoriu) se asociază pozitiv cu cele 
două dimensiuni ale conflictului muncă-familie. Ipoteza 3: Stilul interdependent 
(versus independent) se asociază negativ cu cele două dimensiuni ale conflictului 
muncă-familie. 

Participanţi. La acest studiu au participat 175 de persoane, 36,6% de gen 
masculin şi 63,4% de gen feminin, angajate în diferite domenii. 64,6% dintre 
participanţi au vârste cuprinse între 25 şi 44 de ani, 14,3 % între 18 şi 24 de ani şi 
21,2% peste 44 de ani. Majoritatea participanţilor sunt căsătoriţi (74,3%) şi au 
copii minori (64%). 66,9% dintre participanţi lucrează în posturi fără funcţie de 
conducere, 15,4% sunt supervizori sau şefi de echipă, 9,7% sunt angajaţi pe poziţii 
manageriale de mijloc şi 8% pe poziţii manageriale de top. 

Instrumentele de cercetare. Scala Conflictului Muncă-Familie (Carlson et al., 
2000) a fost utilizată pentru a măsura conflictul muncă-familie. Această scală 
cuprinde 18 itemi şi măsoară două dimensiuni ale conflictului: muncă-familie şi, 
respectiv, familie-muncă. Coeficientul Alpha Cronbach obţinut în cercetarea noastră 
are valoarea de .83 pentru subscala muncă-familie şi .82 pentru subscala familie-
muncă. Scala tendinţei de maximizare (STM) a fost concepută de Nenkov, Morrin, 
Ward, Schwartz şi Hulland (2008) pentru a măsura diferenţele interindividuale în 
tendinţa indivizilor de a căuta să maximizeze rezultatele în situaţii de alegere. STM 
este compusă din 3 subscale: căutare de alternative, dificultatea deciziei şi, respectiv, 
standarde înalte, fiecare având 2 itemi. Pentru subscala căutare de alternative, 
valoarea coeficientului Alpha Cronbach în această cercetare este .70, pentru subscala 
Dificultatea deciziei este .75, iar pentru subscala Standarde înalte, .71. Chestionarul 
stilului compensatoriu (Zakay, 1990), alcătuit din 40 de itemi, a fost utilizat pentru 
a măsura stilul de decizie compensatoriu versus noncompensatoriu. Răspunsurile 
au fost date pe o scală de tip Likert, de la 1 la 5 (de la 1 – „Nu sunt deloc de acord 
cu afirmaţia, nu se potriveşte cu opinia mea şi cu ceea ce simt” la 5 – „Sunt 
complet de acord cu afirmaţia, se potriveşte în totalitate opinia mea şi cu ceea ce 
simt”). Coeficientul Alpha Cronbach al scalei, obţinut în această cercetare, este .76. 
Scala stilului interdependent de luare a deciziilor (Rubin et al., 2012) este alcătuită 
din 10 itemi care măsoară preferinţele dispoziţionale ale indivizilor de luare a 
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deciziilor pentru rezolvarea problemelor. Consistenţa internă a scalei este bună, 
coeficientul Alpha Cronbach obţinut în această cercetare fiind .87. Libertatea de 
decizie, care reflectă nivelul de control pe care o persoană îl are la locul ei de 
muncă, a fost variabila controlată de fiecare dată, pentru că situaţiile de decizie 
trebuie să presupună un grad de libertate pentru ca diferenţele individuale în luarea 
deciziilor să poată fi surprinse. Libertatea de decizie a fost măsurată prin însumarea 
răspunsurilor la patru itemi, folosiţi în cercetarea lui Grzywacz şi Marks (2000), ca 
de exemplu: „Cât de des aveţi de ales în a decide cum să vă faceţi sarcinile la de 
lucru?”. Variantele de răspuns pentru fiecare item au fost date pe o scală de tip 
Likert, de la 1 – niciodată la 5 – tot timpul. Coeficientul alpha Cronbach obţinut la 
această scală a fost .85. Următoarele variabile au fost controlate statistic, în toate 
ipotezele testate: gen, vârstă, statut marital, număr copii minori, nivel în organizaţie 
şi vechimea în muncă.  

Procedura de cercetare. Chestionarele au fost împărţite unui număr de 89 de 
studenţi la Psihologie care şi-au exprimat dorinţa de a ajuta la colectarea datelor 
pentru această cercetare, în schimbul unui punct în plus la nota de la activităţile de 
seminar (pentru o disciplină cu componentă practică de cercetare) pentru fiecare 
chestionar pe care îl returnează completat de către o persoană care lucrează. 86 de 
studenţi au returnat câte 2 chestionare completate, iar 3 studenţi au returnat câte un 
singur chestionar (în total 175 de chestionare).  

3. REZULTATELE CERCETĂRII 

În Tabelul nr. 1 sunt prezentate mediile şi abaterile strandard ale variabilelor 
incluse în studiu şi corelaţiile între variabilele incluse în studiu. Rezultatele analizei 
statistice arată existenţa unor corelaţii semnificative între conflictul muncă-familie 
şi variabilele: nivelul în organizaţie (r = .22, p < .01), dificultatea deciziei (r = .23, 
p < .01) şi stilul compensatoriu (r = .24, p < 05). De asemenea, corelaţii 
semnificative s-au înregistrat între conflictul familie-muncă şi: numărul de copii  
(r = .17, p < 05), căutarea de alternative (r = .19, p < 05), dificultatea deciziei (r = 
.26, p < 01) şi stilul compensatoriu (r = .24, p < 01). Tabelul nr. 2 prezintă sintetic 
rezultatele regresiei multiliniare în care am inclus, ca predictori, toate cele trei 
aspecte decizionale studiate împreună (pentru a putea observa, pentru fiecare 
predictor, relaţia sa cu acea parte a criteriului care nu a fost explicată de ceilalţi 
predictori incluşi în model) şi variabilele demografice cu care cele două dimensiuni 
ale conflictului muncă-familie au înregistrat corelaţii semnificative statistic (nivelul 
în organizaţie şi, respectiv numărul de copii) şi variabila libertate de decizie, din 
aceleaşi considerente. 
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Tabelul nr. 2 
Sinteza rezultatelor regresiei multiliniare 

Dimensiunea MUNCĂ-FAMILIE Dimensiunea FAMILIE-MUNCĂ 
Variabile predictori 

β t β t 
Număr copii minori - - .21** 2.78 
Nivel în organizaţie .34*** 4.13 - - 
Libertate de decizie -.14 -1.66 -.16* -1.51 
Căutare alternative .12 1.51 .02 0.27 
Dificultatea deciziei .17* 2.16 .20* 2.41 
Standarde înalte -.21** -2.61 -.04 - 0.48 
Stil compensatoriu .24** 3.15 .23** 2.78 
Stil interdependent -.17* -2.41 -.14 - 1.83 
 R2 =.243; R2 ajustat = .208 R2 =.187; R2 ajustat = .149 
Notă: *p < .05; **p < .01; ***p < .001 

După cum se poate observa în Tabelul nr. 2, Ipoteza 1.1 nu se confirmă. 
Căutarea de alternative nu se asociază semnificativ cu niciuna dintre cele două 
dimensiuni ale conflictului muncă-familie. Ipoteza 1.2 se confirmă; dificultatea 
deciziei se asociază pozitiv cu conflictul muncă-familie, atât pe dimensiunea muncă-
familie (β = .17, t = 2.16, p < .05), cât şi pe dimensiunea familie-muncă (β = .20,  
t = 2.41, p < .05). Ipoteza 1.3 nu se confirmă; standardele înalte se asociază 
semnificativ cu conflictul muncă-familie, doar pe dimensiunea muncă-familie  
şi în sens contrar celui aşteptat, adică asocierea este negativă, nu pozitivă (β = -.21, 
t = -2.61, p < .01). Ipoteza 2 se confirmă; stilul decizional compensatoriu (versus 
non-compensatoriu) se asociază pozitiv cu conflictul muncă-familie, atât pe 
dimensiunea muncă-familie (β = .24, t = 3.15, p < .01), cât şi pe dimensiunea 
familie-muncă (β = .23, t = 2.78, p < .01). Ipoteza 3 se confirmă doar pentru 
dimensiunea muncă-familie cu care stilul interdependent se asociază negativ  
(β = -.17, t = 2.41, p < .01) şi nu se confirmă pentru dimensiunea familie-muncă. În 
plus, se poate observa că nivelul în organizaţie se asociază mai puternic decât toate 
celelalte variabile incluse în model, cu dimensiunea muncă-familie (β = .34,  
t = 4.13, p < .001), iar numărul de copii se asociază cu dimensiunea familie-muncă 
a conflictului muncă-familie (β = .21, t = 2.78, p < .01). Libertatea de decizie  
se asociază semnificativ doar cu dimensiunea familie-muncă (β = -.16, t = -1.51,  
p < .05). Rezultatele din Tabelul nr. 2 arată că modelul bazat pe cele trei variabile 
decizionale şi nivelul în organizaţie prezice 24,3 % (R2 = .243) din evoluţia 
conflictului muncă familie pe dimensiunea muncă-familie, iar modelul bazat pe 
cele trei variabile decizionale şi numărul de copii prezice 18,7 % (R2 = .187) din 
evoluţia conflictului muncă-familie pe dimensiunea familie-muncă. 
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4. DISCUŢII 

Obiectivul acestei lucrări a vizat examinarea relaţiei dintre conflictul muncă-
familie (cu cele două componente ale sale: muncă-familie şi familie-muncă) şi trei 
variabile decizionale individuale – maximizare versus satisfacere în luarea deciziilor, 
stilul compensatoriu (versus non-compensatoriu) de luare a deciziilor şi, respectiv, 
stilul interdependent (versus independent) de luare a deciziilor. 

O primă constatare privind relaţia dintre tendinţa de maximizare şi conflictul 
muncă-familie este aceea că cele 3 componente ale maximizării influenţează în 
mod diferit atât conflictul muncă-familie, cât şi conflictul familie-muncă. Astfel, 
căutarea de alternative, ca tendinţă de a consuma resurse pentru a explora toate 
oportunităţile posibile, nu influenţează în mod semnificativ niciuna dintre dimensiunile 
conflictului muncă-familie. În schimb, dificultatea deciziei influenţează semnificativ 
atât conflictul muncă-familie, cât şi conflictul familie-muncă. Aceasta înseamnă că 
persoanele cărora le este greu să aleagă între mai multe alternative, deoarece se 
străduiesc mereu s-o aleagă pe cea mai bună, sunt mai susceptibile să experi-
menteze un nivel de conflict muncă-familie, respectiv familie-muncă, mai crescut. 
Cercetările anterioare au arătat că deciziile privind munca şi familia sunt, în 
general, destul de dificile pentru oameni (Powell & Greenhaus, 2006), deoarece 
implică emoţii negative generate de alegerea între obiective importante, caracterizate 
de atribute între care este dificil de făcut un compromis (Luce et al., 1997). 
Persoanele care au tendinţa de a maximiza toate rezultatele deciziilor lor, tind să 
amâne luarea deciziilor (Rim et al., 2011) şi să regrete deciziile după ce le-au luat 
(Schwartz et al., 2002), deoarece nu sunt satifăcute de rezultate care sunt „suficient” de 
bune, şi nu cele mai bune. Potrivit rezultatelor studiului nostru, componenta 
standarde înalte a tendinţei de maximizare influenţează semnificativ doar conflictul 
muncă-familie, nu şi conflictul familie-muncă. Însă, contrar aşteptărilor noastre, 
această componentă se comportă diferit faţă de dificultatea deciziei, în sensul că 
rezultatele arată că persoanele caracterizate de tendinţa de a deţine standarde înalte 
pentru ele însele şi pentru lucruri, în general, sunt mai susceptibile să experimenteze un 
nivel mai scăzut al conflictului muncă-familie, în comparaţie cu persoanele care au 
scoruri scăzute la această componentă. Totuşi, şi alte studii au arătat că cele două 
componente se asociază cu aspecte psihologice diferite, motiv pentru care unii 
autori au recomandat, pentru studiile viitoare, examinarea scorurilor subiecţilor pe 
fiecare dintre subscale, şi nu scorul total al tendinţei de maximizare (Rim et al., 
2011). De exemplu, Nenkov şi colab. (2008) au arătat că tendinţa de a deţine 
standarde ridicate este corelată pozitiv cu optimismul şi negativ cu depresia şi nu 
este corelată cu fericirea subiectivă, pe când dificultatea deciziei a manifestat 
pattern-ul opus, fiind corelată negativ cu optimismul şi cu fericirea subiectivă şi 
pozitiv cu depresia. Faptul că tendinţa de a deţine standarde ridicate pentru sine şi 
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pentru lucruri se asociază negativ cu conflictul muncă-familie poate fi explicat prin 
prisma teoriei coerenţei sinelui (Korman, 1970), potrivit căreia indivizii vor căuta 
şi vor fi mulţumiţi cu roluri care le maximizează coerenţa cognitivă. Cei care se 
auto-evaluează pozitiv caută şi aleg situaţii în care pot fi eficienţi şi le evită pe cele 
în care consideră că nu pot avea rezultate bune. Un studiu recent (Lai, 2010) a 
arătat că persoanele cu standarde înalte au o dorinţă crescută de consecvenţă 
personală, un grad mare de auto-eficacitate şi sunt motivate intrinsec. Prin urmare, 
este foarte probabil ca rezultatele studiului nostru să reflecte faptul că persoanele 
cu standarde înalte iau decizii de a-şi îndeplini cu succes rolurile de la locul de 
muncă şi fac acest lucru consumându-şi, în mod optim, resursele de timp şi energie, 
astfel încât rolurile de la muncă nu ajung să interfereze cu cele din familie.  

În ceea ce priveşte relaţia dintre conflictul muncă-familie şi stilul decizional 
compensatoriu, rezultatele acestei cercetări au arătat că stilul decizional compen-
satoriu se asociază pozitiv atât cu dimensiunea muncă-familie, cât şi cu dimensiunea 
familie-muncă. Aşadar, stilul non-compensatoriu se asociază cu un conflict muncă-
familie scăzut. Cu alte cuvinte, persoanele care practică „luarea deciziilor pe baza 
unui singur motiv” (Gigerenzer, Todd şi grupul de cercetare ABC, 1999), cu scopul 
de a găsi varianta cea mai echilibrată, tind să experimenteze un conflict muncă-
familie mai scăzut. Acest rezultat este în acord cu cercetarea lui Powell şi 
Greenhaus (2006) care a arătat că persoanele care iau în considerare diferite 
alternative şi cântăresc cu atenţie fiecare atribut al fiecărei alternative pentru a găsi 
apoi o soluţie ponderată, de echilibru, între ele, ca să decidă în care dintre activităţile 
concurente să participe şi în ce măsură, sunt mai susceptibile să experimenteze un 
conflict muncă-familie crescut. Pe de altă parte, persoanele care iau o decizie 
privind participarea într-una din activităţile concurente într-o anumită măsură, pe 
baza unui singur reper decizional (de exemplu, pe baza dorinţei de a-i face pe plac 
şefului), tind să experimenteze un conflict muncă-familie scăzut. Din punct de 
vedere ale acurateţii normative, se consideră că strategiile compensatorii sunt cele 
care asigură rezultatele (deciziei) care maximizează utilitatea individului (Thorngate, 
1980), însă strategiile non-compensatorii sunt mai uşoare, atât din punct de vedere 
cognitiv, cât şi mai uşor de justificat faţă de sine şi faţă de alţii (Payne et al., 1993).  

În ceea ce priveşte relaţia dintre conflictul muncă-familie şi stilul decizional 
interdependent, rezultatele studiului nostru au arătat, de asemenea, că persoanele 
cu stil interdependent de decizie privind rezolvarea problemelor sunt mai susceptibile 
să experimenteze un conflict muncă-familie mai scăzut. Aceste rezultate sugerează 
că persoanele care preferă, de obicei, să se consulte cu alte persoane şi ţin cont de 
dorinţele şi reacţiile acestora, atunci când iau decizii, au avantajul că îşi pot 
gestiona mai bine rolurile de la muncă şi din familie pentru a răspunde eficient 
aşteptărilor de rol, cel puţin din partea şefilor. Studii anterioare au arătat că 
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echilibrarea responsabilităţilor privind munca şi familia necesită adesea un proces 
complex de organizare şi negociere între parteneri, cu efecte diferite asupra 
conflictului muncă-familie (Pagnan et al., 2011; Zvonkovic et al., 1996).  

De asemenea, numeroase studii, incluse într-o meta-analiză recentă realizată 
de Kossek şi colab. (2011), au subliniat relaţiile dintre percepţiile angajaţilor 
privind suportul general şi suportul specific pentru aspectele muncă-familie din 
partea supervizorului şi a organizaţiei şi conflictul muncă-familie. Din toate aceste 
interacţiuni cu persoanele importante din domeniul rolului, indivizii pot obţine 
resurse care să le faciliteze gestionarea eficientă a rolurilor de la muncă sau din 
familie, cu efecte de evitare sau diminuare a conflictului muncă-familie.  

5. CONCLUZII 

Studiul nostru este una dintre primele cercetări cantitative care abordează 
conflictul muncă-familie ca proces decizional şi examinează relaţia acestuia cu 
unele variabile decizionale individuale. Majoritatea studiilor empirice bazate pe 
această perspectivă teoretică au investigat deciziile privind munca şi familia printr-o 
metodologie calitativă, care a permis surprinderea proceselor decizionale specifice 
situaţiilor de conflict între cerinţe concurente de la locul de muncă şi din familie 
(Greenhaus & Powell, 2003; Poelmans, 2005; Powell & Greenhaus, 2006). Evident, 
studiile viitoare pot clădi pe baza rezultatelor obţinute în acest studiu, încercând să 
investigheze, pe baza unor metodologii calitative sau chiar experimentale, modul 
specific în care se manifestă tendinţa de maximizare, strategiile compensatorii şi 
interdependenţa în luarea deciziilor pentru rezolvarea problemelor în situaţii 
specifice de decizie între activităţi concurente de la locul de muncă şi din familie.  

Primit în redacţie la: 25.01.2017 
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REZUMAT 

Cercetările anterioare pe tema conflictului muncă-famile au fost elaborate pe baza unor teorii 
care privesc conflictul muncă-familie ca pe o consecinţă a lipsei de alegere. Prezenta cercetare are o 
bază teoretică diferită, şi anume teoria procesului decizional, care priveşte conflictul muncă-familie ca 
pe un rezultat intermediar al deciziilor luate în decursul timpului. Această cercetare a fost realizată pe 
un eşantion de 175 de angajaţi cu scopul de a examina relaţia dintre conflictul muncă-familie şi 
variabile reprezentând deciziile individuale precum tendinţa de maximizare, stilul decizional com-
pensatoriu şi, respectiv, stilul decizional interdependent. Rezultatele au evidenţiat faptul că, dintre 
cele două dimensiuni ale conflictului muncă-familie, dimensiunea muncă-familie se asociază semnificativ 
pozitiv cu dificultatea deciziei şi stilul compensatoriu şi negativ cu standardele înalte şi cu stilul 
interdependent. În schimb, dimensiunea familie-muncă se asociază doar pozitiv cu dificultatea 
deciziei şi stilul decizional compensatoriu. Rezultatele sunt discutate din perspectiva implicaţiilor lor 
teoretice şi practice în domeniul conflictului muncă-familie. 
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Abstract 

The article summarizes the results of a psychometric study conducted on a sample of students 
from the technical field (N = 276; 180 male and 96 female) to evaluate the psychometric qualities of 
Cognitive Style Indicator (CoSi). The questionnaire measured by self-reported cognitive styles and is 
based on an analytical model that refines analytic- intuitive cognitive styles dimension by splitting the 
analytic pole in two major styles. Scales of the instrument shows good internal consistency, with 
values of the coefficient included between .72 and .85 (total sample), between .76 and .87 (female 
subjects) and between .69 and .84 (male subjects). The questionnaire meets the requirements of 
implementation of principal component analysis based on Kaiser-Meyer-Olkin test and the Bartlett 
test of Sphericity. Factor analysis revealed a three-factor solution accounting for between 51 and 28% 
of the total variance. Cognitive Style Indicator proves an appropriate instrument for measuring 
cognitive styles in academic environment. However, further empirical investigations are necessary to 
validate the questionnaire. 
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1. INTRODUCERE 

Deşi mulţi cercetători consideră că investigarea stilurilor cognitive a atins un 
plafon, datorită inexistenţei unui cadru unificator şi sistematizator pentru sutele de 
dimensiuni stilistice propuse, acestea îşi dovedesc utilitatea în sfera educaţională 
(Evans şi Waring, 2012) şi organizaţional-managerială, în special în recrutare, 
comunicare internă, consilierea şi ghidarea carierei şi managementul conflictului 
(Hodgkinson şi Sadler-Smith, 2003; Armstrong, Cools şi Sadler-Smith, 2012). 

Autorii sunt în consens în a defini stilurile cognitive ca strategii habituale 
care determină moduri de percepţie, de memorare, de gândire şi rezolvare de 
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probleme (Guastello, 1998; Sternberg, şi Grigorenko, 1997). Într-o definire sintetică, se 
argumentează faptul că stilurile cognitive constituie diferenţe de sensibilitate la 
mediu (Kozhevnikov, Evans şi Kosslyn, 2014). O serie de teoreticieni ai domeniului a 
încercat să clarifice şi să ordoneze topica stilurilor cognitive prin integrarea şi 
catalogarea diferitelor teorii (Mesick, 1984; Cassidy, 2004; Coffield, Moseley, Hall 
şi Ecclestone, 2004; Kozhevnikov, 2007; Kozhevnikov et al., 2014). Anumiţi autori 
au sugerat că diferite stiluri cognitive sunt conceptualizări ale aceleiaşi dimensiuni 
(Allinson şi Hayes, 1996; Sadler-Smith şi Badger, 1998). În mai multe studii, două 
stiluri cognitive apar ca fiind diferite calitativ. Primul este cel descris în termeni de 
stil cognitiv analitic, deductiv, riguros, convergent, restrictiv, formal, critic etc. Cel 
de-al doilea este descris, în mod comun, ca sintetic, inductiv, expansiv, spontan, 
divergent, informal, difuz şi creativ. Allinson şi Hayes (1996) numesc această 
dimensiune: analiză-intuiţie. Alte conceptualizări similare se referă la aceeaşi 
dimensiune ca analitic-nonanalitic (Kemler-Nelson, 1984), analitic-holistic (Beyler 
şi Schmeck, 1992) şi, într-o oarecare măsură, adaptativ-inovativ (Kirton, 1994). 
Aşa cum arată Hodgkinson şi Sadler-Smith (2003), această distincţie dintre gândire 
raţională şi gândire intuitivă, în fond, este una prezentă în cercetarea asupra 
diferitelor stiluri cognitive. Totuşi, dezbaterile continuă să pună problema dacă 
modelele stilurilor cognitive unidimensionale bipolare exprimă mai bine stilurile 
cognitive decât dacă cei doi poli sunt trataţi ca scale unipolare separate. Aşa de 
pildă, Taylor (1989) susţine necesitatea dezvoltării cercetărilor pentru a nuanţa 
continuumul adaptativ-inovativ realizat de Kirton (1994, 2003) prin folosirea de 
scale ortogonale şi tratarea subscalele acestor instrumente ca dimensiuni separate. 
În opoziţie, Mudd (1996) a apărat unidimensionalitatea teoriei lui Kirton. 
Hodgkinson şi Sadler-Smith (2003) şi Coffield et al. (2004) au susţinut că analiza 
şi intuiţia sunt mai bine concepute ca dimensiuni separate. Deşi modelele bipolare 
sunt considerate ca formând un continuum – indicând că persoanele pot varia în 
gradul în care manifestă diferite stiluri cognitive pe acest continuum –, cei doi poli 
ai continuumului sunt adesea trataţi ca o dihotomie. Bipolaritatea exclude posibilitatea 
ca persoanele să manifeste simultan o preferinţă puternică sau slabă pentru ambii 
poli ai dimensiunii (Sadler-Smith, 2004). Cercetători precum Sternberg (1997) au 
abordat acest aspect prin construirea de modele stilistice multidimensionale. Cu 
referire la aceste modele, Hodgkinson şi Sadler-Smith (2003) arată că teoriile 
multidimensionale aduc o contribuţie majoră la studiul comportamentului mana-
gerial şi organizaţional prin îmbogăţirea înţelegerii naturii şi semnificaţiei diferenţelor 
individuale în procesarea informaţiei. 

Pornind de la aceste dezbateri, Cools şi Van den Broeck (2007) au propus un 
model tridimensional al stilurilor cognitive. În fapt, cei doi autori nuanţează 
dimensiunea analitic-intuitivă a stilurilor cognitive prin împărţirea polului analitic 
în două stiluri: stil obiectiv bazat pe fapte, cunoştinţe şi logică şi stil planificator 
bazat pe rutină, structurat şi convenţional. La polul opus este identificat stilul 
creator. Pe baza acestui model, cei doi autori au construit, validat şi aplicat în 
mediul antreprenorial, un instrument denumit Cognitive Style Indicator. 
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2. MODELUL 3D AL STILURILOR COGNITIVE  
(COOLS ŞI VAN den BROECK) 

Cele trei stiluri propuse de autorii modelului 3D sunt următoarele:  
Obiectiv – un stil bazat pe cunoştinţe; aparţine indivizilor orientaţi spre fapte 

şi date. Cei în cauză doresc să ştie exact cum sunt realizate lucrurile şi tind să reţină 
fapte şi detalii; le plac problemele complexe dacă pot găsi în cazul lor soluţii 
raţionale şi clare. Ei doresc să ia decizii informate pe baza faptelor, utilizând argumente 
logice şi raţionale. Consideră că abilităţile analitice şi raţionamentele logice 
constituie punctele lor forte.  

Planificator – aparţine persoanelor caracterizate prin nevoia de structură. 
Planificatorilor le place să organizeze şi să controleze şi preferă medii de lucru bine 
structurate. Au în vedere importanţa pregătirii şi a planificării pentru atingerea 
obiectivelor. Analizele indică faptul că planificatorii preferă să ia decizii mai puţin 
pe baza faptelor, dar preferă căile structurate în rezolvarea de probleme (Cools şi 
Van den Broeck, 2008). 

Creator – specific indivizilor care tind să fie creativi şi sunt orientaţi spre 
experimentare. Ei văd problemele ca oportunităţi şi provocări, şi apreciază incerti-
tudinea şi libertatea. Tind să ia decizii pe baza intuiţiei utilizând informaţiile obiective 
abia în faza ulterioară; îşi descriu procesul de luare a deciziilor ca pe o combinaţie 
între intuitiv şi raţional. Au imaginaţie dezvoltată şi sunt foarte buni în a dezvolta 
noi moduri de soluţionare a problemelor (Cools şi Van den Broeck, 2008). 

Tabelul nr. 1 
Descrierea modelului 3D al stilurilor cognitive 

Stil Caracteristici 
Obiectiv Bazat pe fapte şi detalii, logic, reflectiv, obiectiv, impersonal, raţional, precis, 

metodic. 
Planificator Secvenţial, structurat, convenţional, planificat, organizat, sistematic, bazat pe rutină. 
Creator Impulsiv, flexibil, deschis la nou, subiectiv, inventiv, creativ, se bazează pe 

posibilităţi, semnificaţii, idei. 

3. METODA 

Obiectiv: investigarea calităţilor psihometrice ale testului Cognitive Style 
Indicator pe un eşantion de studenţi din domeniul tehnic. 

Participanţi şi procedură: 276 de studenţi ai aceleiaşi universităţi tehnice 
(Universitatea Politehnica Bucureşti) cu media de vârstă M = 19,90 (A.S. = 0,73) 
din care 180 bărbaţi şi 96 de femei fără o diferenţă semnificativă în ceea ce priveşte 
media de vârstă. Administrarea chestionarelor s-a realizat în primul semestru al 
anului universitar 2016–2017, în cadrul orei de seminar, timp de 15–20 de minute, 
iar studenţii au fost informaţi asupra confidenţialităţii rezultatelor.  
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Instrument  
Indicatorul stilului cognitiv – Cognitive Style Indicator (CoSi), dezvoltat şi 

validat de Cools şi Van den Broeck (2007) este un chestionar cu 18 itemi măsurând 
diferenţele individuale cu privire la cum preferă oamenii să perceapă, să proceseze 
şi să structureze informaţia. Este utilizată o scală Likert de la 1 – nu mi se potriveşte 
deloc la 5 – se potriveşte total pentru mine. Cele 3 scale ale testului reprezintă stilurile 
propuse de autori, şi anume: stilul obiectiv cu 4 itemi (2, 8, 13, 15); α = 0,76, stilul 
planificator având 7 itemi (3, 6, 9, 10, 12, 16); α = 0,80 şi stilul creator cu 7 itemi 
(1, 4, 5, 7, 11, 14, 17); α = 0,74. Itemii din versiunea originară a testului au fost 
traduşi în limba română cu acordul autoarei Eva Cools din cadrul Vlerick Business 
School şi sunt prezentaţi în tabelul nr. 2.  

Tabelul nr. 2 
Versiunea în limba română pentru CoSi 

Vă rugăm să indicaţi gradul în care următoarele afirmaţii sunt tipice pentru dvs. folosind 
scala de mai jos cu 5 posibilităţi: 1 – nu mi se potriveşte deloc; 2 – mai degrabă nu se potriveşte 
pentru mine; 3 – neutru; 4 – se potriveşte oarecum pentru mine; 5 – se potriveşte total pentru mine. 

1. Mă interesează foarte multe lucruri în viaţă. 
2. Studiez fiecare problemă până îi înţeleg substratul logic. 
3. Prefer întâlnirile bine pregătite unde am o agendă clară şi un strict management al timpului. 
4. Îmi place să contribui la soluţiile inovative. 
5. Ideile noi mă atrag mai mult decât soluţiile existente. 
6. Fac planuri clare pe care le urmăresc meticulos. 
7. Încerc să evit rutina. 
8. Doresc să am o înţelegere deplină a majorităţii problemelor. 
9. Este foarte important pentru mine sa dezvolt un plan de lucru clar. 
10. O sarcină bună este una bine pregătită. 
11. Prefer să caut soluţii creative. 
12. Întotdeauna vreau să ştiu ce trebuie făcut într-o activitate. 
13. Îmi place să analizez minuţios orice problemă. 
14. Îmi propun să îmi depăşesc limitele. 
15. De obicei, analizez în amănunt orice problemă. 
16. Prefer să am o muncă structurată clar. 
17. Sunt motivat să fac inovaţii. 
18. Îmi plac planurile de acţiune detaliate. 

Chestionarul a fost validat în cadrul a trei studii cu subiecţi belgieni (Cools şi 
Van den Broeck, 2007), unul dintre studii fiind realizat pe studenţi la management 
şi MBA (N = 635) şi două având ca participanţi respondenţi din populaţia generală 
(N = 5924; 42% femei şi N = 1580; 39% femei). Pentru validitatea convergentă  
s-au adăugat alte două instrumente pentru măsurarea stilului cognitiv (Inventarul 
adaptare-inovaţie – KAI şi Inventarul raţional-experienţial – REI), plus două teste 
pentru evaluarea personalităţii (Inventarul Myers-Briggs – MBTI şi SIMP bazat pe 
modelul Big Five). În cazul lotului de studenţi s-a luat în calcul şi performanţa 
academică în calitate de măsură pentru cogniţie.  
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Analiza datelor. Analiza primară a fost realizată pentru aprecierea validităţii 
instrumentului; pentru consistenţa internă s-au măsurat indicii alfa Cronbach, iar 
structura factorială a fost examinată prin metoda analizei componentelor principale. 

4. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În tabelul nr. 3 sunt redate mediile şi abaterile standard pentru cele trei stiluri 
şi datele comparative pe subeşantioane. Valorile distribuţiei scorurilor la scale au 
fost M = 3,91/0,75 (stilul obiectiv), M = 3,75/0,77 (stilul planificator), M = 4,02/ 
0,65 (stilul creator). Dacă ne raportăm la unul din studiile pe care s-a realizat validarea 
instrumentului şi avem în vedere comparaţia cu studenţi belgieni din aceeaşi grupă 
de vârstă (N = 635), observăm date similare cu eşantionul de faţă (în măsura în care 
putem compara grupuri de tineri din ţări diferite şi păstrând anumite rezerve faţă de 
generalizarea rezultatelor). Astfel, Cools şi Van den Broeck (2007) raportează 
următoarele date descriptive: pentru stilul obiectiv, M = 3,79; A.S. = 0,79, stilul 
planificator (M = 3,72; A.S. = 0,95) şi stilul creator (M = 4,09; A.S. = 0,62).  

Tabelul nr. 3 
Date descriptive şi comparative 

Stiluri M A.S. B F t p 
Obiectiv 3,91 0,75 3,89 3,96 – – 
Planificator 3,75 0,77 3,70 3,82 – – 
Creator 4,02 0,65 3,97 4,13 –1,77 .078 

Din datele obţinute, rezultă faptul că subiecţii investigaţi în studiul de faţă 
prezintă o armonizare a stilurilor cognitive, reuşind ca în activitatea lor academică 
să combine cele trei stiluri. 

Diferenţele de gen au indicat stilul creator ca fiind mai înalt în cazul subiecţilor 
feminini comparativ cu cel al subiecţilor masculini ai grupului (M.bărbaţi = 3,97; 
A.S. = 0,65; M.femei = 4,13; A.S. = 0,73; t = –1,77; p = .078). Valorile absolute 
ale indicatorului skewness au fost cuprinse între –0,30 şi –1,00; doar pentru itemii 
1, 12 şi 14 s-au înregistrat valori ale asimetriei uşor mai scăzute decât –1,00. Pentru 
kurtosis, valorile au fost cuprinse între 0,14 şi 0,33, itemii 1, 12 şi 14 înregistrând 
valori ≥1, iar itemul 3 prezintă o uşoară scădere sub –1,00. Per ansamblu, 
rezultatele indică o distribuţie normală a datelor. 

Tabelul nr. 4 redă corelaţiile interscale. Astfel, se observă corelaţia relativ 
ridicată dintre stilul obiectiv şi stilul planificator (r = .46; p < 0,01), evidenţiind 
conţinuturi relativ comune ale celor două stiluri, între stilul obiectiv şi stilul creator 
(r =.28; p < 0,01) şi o corelaţie slabă între stilul planificator şi stilul creator (r = .20; 
p < 0,01).  
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Tabelul nr. 4 
Corelaţiile interscale şi indicii alfa 

Stiluri 1 2 3 α 
1. Obiectiv –   0,77 
2. Planificator .46** –  0,85 
3. Creator .28** .20** – 0,72 

Scorurile la itemi au prezentat intercorelaţii pozitive semnificative statistic cu 
valori cuprinse între .13 şi .75 (p < 0,01 şi p < 0,05). Corelaţiile interitemi în cazul 
fiecărei scale au variat între .35 şi .75 (p < 0,01), pentru scala stilului obiectiv, între 
.38 şi .58 (p < 0,01) pentru scala stilului planificator şi între .20 şi .45 (p < 0,01 şi  
p < 0,05) pentru scala stilului creator.  

Pentru a aprecia fidelitatea versiunii româneşti a CoSi a fost calculată consis-
tenţa internă a itemilor utilizând coeficienţii alfa Cronbach. Valoarea consistenţei 
interne obţinută pentru fiecare din cele trei scale este una puternică; astfel, pentru 
scala reprezentând stilul obiectiv, α = .77; pentru stilul planificator, α = .85; pentru 
stilul creator, α =.72 (tabelul nr. 4). Pentru subeşantioanele de bărbaţi, respectiv 
femei, valorile consistenţei au fost următoarele: pentru scala stilului obiectiv 
(bărbaţi = .75; femei = .80); pentru stilul planificator (bărbaţi = .84; femei = .87); 
pentru scala reprezentând stilul creator (bărbaţi = .69; femei =.76). Conform lui 
Hair, Anderson, Tantham et al. (1998), indicii alfa obţinuţi indică o bună fidelitate 
a chestionarului.  

Pentru ansamblurile reprezentate de itemii din chestionar care au rezultat prin 
eliminarea pe rând a câte unui item, valoarea coeficienţilor Cronbach este redată în 
tabelul nr. 5.  

 În continuare, a fost calculat testul Kaiser-Meyer-Olkin şi testul de sfericitate 
Bartlett pentru a putea conchide dacă instrumentul îndeplineşte cerinţele de imple-
mentare a metodei analizei componentelor principale (PCA) cu rotaţie varimax. 
Astfel, KMO = .85 (mai mare decât nivelul minimal acceptat de .5) şi datele pentru 
testul de sfericitate Bartlett sunt: χ2 = 1660,18; p = .000. Rezultatele indică faptul 
că testul întruneşte criteriile pentru analiza factorială (Kaiser, 1974; Hair et al., 
1998; Field, 2009).  

Analiza factorială a evidenţiat trei factori (cu eigenvalue peste 1.0) care 
cuantifică între 51 şi 28% din varianţa totală. Pentru factorul 1, rezultatele indică 
încărcarea itemilor de la 58 la 79; pentru factorul 2, încărcarea itemilor este între 
50 şi 76, iar pentru factorul 3, itemii au încărcătură între 53 şi 77 (tabelul nr. 6). 
Fiecare factor obţinut (tabelul nr. 6) corespunde scalelor din CoSi. Astfel, factorul 
1 corespunde stilului planificator, factorul 2 corespunde stilului obiectiv şi factorul 
3 corespunde stilului creator. 
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Tabelul nr. 5 
CoSi: Indici α (eliminare item) 

Statistica 
totală-item 

M. scală 
(eliminare item) 

Varianţă 
(eliminare item) 

Valori 
corectate 

Alfa Cronbach 
(eliminare item) 

cosi1 66,68 77,449 .262 .841 
cosi2 67,03 73,255 .456 .833 
cosi3 67,54 70,175 .474 .832 
cosi4 66,98 75,149 .399 .835 
cosi5 66,94 77,621 .209 .843 
cosi6 67,74 69,522 .569 .826 
cosi7 67,25 79,568 .043 .854 
cosi8 66,89 74,245 .454 .833 
cosi9 67,19 69,554 .618 .824 

cosi10 67,11 71,696 .508 .830 
cosi11 67,12 75,697 .299 .840 
cosi12 66,65 74,280 .473 .832 
cosi13 67,28 70,145 .608 .825 
cosi14 66,50 76,623 .355 .837 
cosi15 67,18 70,521 .625 .824 
cosi16 67,02 71,642 .530 .829 
cosi17 67,27 73,380 .444 .833 
cosi18 67,23 70,761 .541 .828 

Tabelul nr. 6 
Matricea componentelor 

Componente Itemi 
1 2 3 

cosi1 -.057 .498 .280 
cosi2 .154 .056 .731 
cosi3 .766 -.173 .188 
cosi4 .150 .652 .157 
cosi5 .092 .616 -.117 
cosi6 .759 .048 .157 
cosi7 -.227 .533 .024 
cosi8 .211 .209 .532 
cosi9 .799 .036 .205 
cosi10 .674 .102 .135 
cosi11 .056 .759 -.002 
cosi12 .628 .040 .172 
cosi13 .368 .084 .725 
cosi14 .065 .499 .354 
cosi15 .325 .103 .777 
cosi16 .758 .038 .091 
cosi17 .123 .638 .284 
cosi18 .583 .129 .328 
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5. CONCLUZII 

Articolul de faţă a avut în vedere caracteristicile psihometrice ale instrumentul 
CoSi dezvoltat de Cools şi Van den Broeck (2007) pentru măsurarea stilurilor 
cognitive. Rezultatele arată că respectivul instrument are caracteristici de validitate 
şi fidelitate pentru măsurarea stilurilor cognitive în cazul studenţilor tehnicieni. 
Fidelitatea chestionarului pentru acest tip de populaţie este înaltă; indicii alfa 
Cronbach fiind cuprinşi între .72–.85 pentru lotul total, între .69–.84 pentru 
eşantionul masculin şi între .76–.87 pentru subiecţii feminini. Analiza compo-
nentelor principale a generat trei componente în acord cu instrumentul validat de 
Cools şi Van den Broeck (2007).  

În analiza eşantionului de studenţi se observă în mare măsură o tendinţă de 
combinare a celor trei stiluri cognitive, sugerându-se, astfel, complexitatea strategiilor 
cognitive. Ceea ce face distincţia din perspectiva criteriului de gen este stilul 
cognitiv creator mai înalt în cazul persoanelor feminine.  

Deşi chestionarul s-a constituit în instrument de lucru pe subiecţi din sfera 
business şi management (Cools şi Van den Broeck, 2007, 2008), din investigaţia de 
faţă rezultă posibilitatea de utilizare a acestuia şi în sfera educaţională. Se demons-
trează că instrumentul CoSi este adecvat pentru evaluarea stilurilor cognitive 
studenţeşti. Studiul contribuie, astfel, la accentuarea conştientizării importanţei 
stilurilor cognitive în cazul studenţilor şi utilizarea acestei caracteristici în profilele 
lor de personalitate. Chiar dacă instrumentul a dovedit proprietăţi psihometrice 
foarte bune pentru eşantionul evaluat, sunt necesare studii ulterioare de validare 
realizate pe diverse tipuri de populaţie. În plus, pentru scopul validării este 
importantă corelarea CoSi cu alte instrumente care măsoară stilurile cognitive, cu 
teste de personalitatea şi de inteligenţă.  

Primit în redacţie la: 24.01.2017 
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REZUMAT 

Articolul sumarizează rezultatele unui studiu psihometric realizat pe un eşantion de studenţi 
din domeniul tehnic (N = 276; 180 bărbaţi şi 96 femei) pentru a evalua calităţile psihometrice ale 
Indicatorului Stilului Cognitiv (Cognitive Style Indicator – CoSi). Chestionarul măsoară stilurile 
cognitive prin autoraportare şi este realizat pe baza unui model care nuanţează dimensiunea analitic-
intuitivă a stilurilor cognitive prin divizarea polului analitic în două stiluri majore. Scalele 
instrumentului arată consistenţă internă bună, cu valori ale coeficienţilor cuprinse între .72 şi .85 
(eşantionul total), între .76 şi .87 (subiecţi feminini) şi între .69 şi .84 (subiecţi masculini). 
Chestionarul întruneşte cerinţele de implementare a analizei componentelor principale bazată pe testul 
Kaiser-Meyer-Olkin şi pe testul de sfericitate Bartlett. Analiza factorială a evidenţiat o soluţie cu trei 
factori reprezentând între 51 şi 28% din varianţa totală. Cognitive Style Indicator se dovedeşte un 
instrument adecvat pentru măsurarea stilurilor cognitive în mediul academic. Cu toate acestea sunt 
necesare investigaţii empirice ulterioare pentru validarea chestionarului. 



IMPACTUL EMOŢIONAL AL MIGRĂRII ECONOMICE A PĂRINŢILOR.  
DE LA OSTILITATE LA SOLUŢII ADAPTATIVE 
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Abstract 

Most of the research in the field makes reference to the existence of an emotional impact 
which occurs within family relationships as a consequence of parents’ emigration. Thus, the present 
study took into consideration the correlation between the emotional impact triggered by parents’ 
emigration upon adolescents and the aggravating factors which lead to adopting a hostile behavior. 
This was a quantitative-ascertaining research, which used the method of the sociological survey based 
on questionnaire. The research had a number of 138 subjects, students of classes IX–XII at a 
Technological High-School in Muntenia. Following the interpretation of results, it turned out that the 
two perspectives of analysis are in a reciprocal relationship, the effects bestowed upon their inner 
world determines, to a large degree, the emergence of a hostile behavior. It also turned out that there 
was a need for an intervention plan which as the study showed brought support to the student’s life. 

Cuvinte-cheie: migraţia economică a părinţilor, adolescenţă, ostilitate, suspiciune, managementul 
emoţiilor. 

Keywords: parental migration, adolescence, hostility, suspicion, managing emotions. 

1. INTRODUCERE 

La nivelul familiei, migraţia are implicaţii multiple, atât de natură pozitivă, 
cât şi negativă. Sumele de bani trimise acasă de migranţi duc la creşterea calităţii 
vieţii, lucru care poate avea implicaţii pozitive în viaţa individuală, familială, dar şi 
societală. Prin implicaţii pozitive la nivel social se face trimitere la remitenţe, şi 
anume, sumele de bani trimise acasă de migranţi, care reprezintă un avantaj atât 
pentru familia rămasă acasă, dar şi pentru economia naţională (Rentea, 2015). 

Lucrarea de faţă îşi revarsă atenţia asupra migraţiei economice a părinţilor. 
Estimările statistice ale singurei analize realizate la nivel naţional, de către Fondul 
Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite (UNICEF) şi Asociaţia 
Alternative Sociale în anul 2008, analiză cu privire la fenomenul copiilor rămaşi 
acasă în urma migrării părinţilor în afară, indicau existenţa a aproximativ 350.000 de 
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copii, aceştia reprezentând circa 7% din totalul populaţiei de 0–18 ani, dintre care 
67.000 aveau doar mama plecată, 157.000 aveau doar tatăl plecat şi circa 126.000 
aveau ambii părinţi plecaţi, iar din ansamblul populaţiei de 0–18 ani alţi circa 400.000 
au experimentat la un anumit moment în viaţă lipsa părinţilor. Astfel, în cadrul familiei, 
pe lângă efectele de natură pozitivă apare şi un sentiment de suferinţă datorat 
pierderii temporare a unor membri sau a unui membru al familiei, identificându-se 
o reorganizare structurală a rolurilor familiale, ceilalţi membri ai familiei fiind 
nevoiţi să preia rolurile migratului, iar ca rezultat poate apărea un dezechilibru în 
relaţiile din cadrul familiei (Roman, Voicu, 2010). În urma nelocuirii cu părinţii, se 
instalează la copii o fragilitate emoţională, care îi poate expune unor riscuri mari 
(Huditeanu, 2001). 

Un studiu realizat în 2012, care avea la bază ideea că migraţia parentală poate 
fi considerată un factor precursor al instalării stării de anxietate în rândul copiilor 
care provin din astfel de familii, a pus în analiză două grupuri a câte 43 de copii cu 
aceiaşi grupă de vârstă aflaţi în această situaţie familială, din zona Maramureşului. 
Pe lângă aceste criterii luate în considerare, s-a mai identificat şi genul copilului, 
părintele migrant sau părinţii migraţi, tutorele şi perioada de lipsă a părintelui. 
Pentru identificarea nivelului de anxietate a fost aplicat Inventarul Stare – Trăsătura de 
anxietate, dezvoltat de către Charles Spielberger şi colaboratorii săi în 1970. În 
urma interpretării datelor, au reieşit următoarele rezultate: 65% dintre copii aveau 
ambii părinţi migraţi; 5% dintre copiii cu părinţii migraţi aveau un nivel al 
anxietăţii mai ridicat decât copiii cu părinţi în România. Concluzia studiului a pus 
în evidenţă faptul că există o corelaţie statistic validă între nivelul de anxietate la 
copii şi migraţia parentală (Rus et al., 2012). 

Un alt studiu realizat într-o şcoală din Puyang, Hebei din China de Nord, în 
decembrie 2012, a avut ca număr de subiecţi 2283 de elevi cu vârstele de 10–18 ani. 
Această cercetare a explorat prevalenţa depresiei şi a anxietăţii în rândul copiilor cu 
părinţi migraţi. Dintre subiecţii participanţi, 61% aveau cel puţin un părinte migrat. 
Rata prevalenţei de depresie în rândul copiilor cu ambii părinţi migraţi era de 14%, 
fiind mai ridicată decât în cazul celor cu un singur părinte migrat, care înregistra un 
scor de 12%, şi decât în cazul celor fără părinţi migraţi, şi anume un scor de 22% 
(Shen, 2015). 

Unul dintre modelele explicative ale perioadei de adolescenţă propune două 
tipuri de abordare a acesteia. Una în care această perioadă de dezvoltare umană este 
condiţionată de transformările emoţionale, sociale, fizice, cognitive şi o a doua 
perspectivă, unde accentul este pus pe nevoia de independenţă şi pe existenţa confuziei 
de rol (Ann, Birch, 1997 apud Golu, 2010). 

Promptitudinea răspunsurilor la nevoile copilului şi proximitatea membrilor 
familiei ajută la dezvoltarea unui stil de ataşament echilibrat. În cazul copiilor cu 
părinţii migraţi, ataşamentul poate apărea şi faţă de tutore. Astfel că, dezvoltarea 
unui ataşament echilibrat reduce anxietatea apărută în urma situaţiilor provocatoare 
de tensiune psihică (Miftode, 2002). 
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Atunci când există un ataşament deficitar, anxietatea va fi gestionată cu 
dificultate, acest factor favorizând apariţia ostilităţii. Conceptul de ostilitate este 
definit ca fiind reziduu cognitiv de rea-voinţă, de nedreptate, resentimente, suspiciune 
faţă de alţii şi faţă de motivele lor, ostilitatea fiind componenta cognitivă a 
agresivităţii. Comportamentul ostil constă într-o stare de nemulţumire, nedreptăţire 
şi irascibilitate. Ostilitatea mai înseamnă şi dorinţa de a răni pe cineva sau de a le 
face rău (Evans et al., 2002). 

2. METODOLOGIA CERCETĂRII 

Analiza studiilor cu privire la problema socială discutată a avut ca punct 
central ideea că migrarea economică a părinţilor provoacă efecte asupra vieţii 
psiho-sociale a adolescenţilor. Prin urmare, cercetarea de faţă şi-a propus să studieze 
impactul emoţional al fenomenului social de migrare economică a părinţilor asupra 
adolescenţilor şi factorii agravanţi care conduc la adoptarea unei conduite ostile. 

Pentru realizarea scopului, a fost stabilit următorul obiectiv general, şi anume: 
analizarea situaţiei socio-afective a adolescentului după migrarea economică a 
părinţilor. Situaţia socio-afectivă în contextul lucrării a făcut referire la vârsta avută 
când părinţii au plecat pentru prima oară, dacă adolescenţii au participat sau au fost 
înştiinţaţi cu privire la decizia de migrare, în grija cui au rămas, unde locuiesc, dacă 
au plecat şi ei iniţial împreună cu părinţii. 

Pentru realizarea scopului şi a obiectivului general, au fost stabilite următoarele 
obiective specifice: 

1. Explorarea stărilor afective ale adolescentului, atât de natură pozitivă, cât 
şi negativă, care apar în urma migrării economice a părinţilor; 

2. Studierea factorilor agravanţi de natură familială, care au condus la adoptarea 
unei conduite ostile în rândul adolescenţilor pe durata migrării economice a părinţilor.  

Pentru punerea în practică a scopului şi a obiectivelor, s-au avut în vedere 
următoarele ipoteze: 

1. Cu cât există mai multe schimbări socio-afective în urma migrării economice a 
părinţilor, cu atât impactul emoţional al acestui fenomen asupra adolescentului este 
mai ridicat; 

2. Cu cât adolescentul participă într-o măsură mai mare la deciziile fenomenului 
de migrare, cu atât impactul emoţional al plecării părinţilor este mai redus; 

3. Stările afective instalate în urma migrării economice a părinţilor contribuie 
la creşterea impactului emoţional; 

4. Adolescenţii, ai căror părinţi au migrat, prezintă un nivel mai ridicat al 
ostilităţii în comparaţie cu cei care locuiesc împreună cu ambii părinţi; 

5. Factorul comunicării reduse în relaţia parentală contribuie la adoptarea 
unei conduite ostile în rândul adolescenţilor. 
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Lotul de subiecţi a fost alcătuit din elevii claselor IX–XII din cadrul unui 
liceu tehnologic, din zona Munteniei, judeţul Dâmboviţa. Numărul elevilor participanţi 
a fost de 138 de subiecţi, cu vârstele cuprinse între 15–19 ani, 83 dintre aceştia 
fiind de gen feminin şi 55 de gen masculin. Subiecţii participanţi provin atât din 
mediul urban, cât şi din mediul rural. Respondenţii au fost repartizaţi pe 3 grupuri, 
dintre care o grupă formată din 34 de subiecţi cu ambii părinţi migraţi, o a doua 
grupă formată din 50 de subiecţi cu un singur părinte migrat şi o a treia grupă 
formată din 54 de subiecţi cu ambii părinţi în România. 

Cercetarea a fost de tip cantitativ-constatativă şi a avut la bază metoda 
anchetei pe bază de chestionar, prin care au fost culese date privind condiţiile 
socio-afective ale copilului. Instrumentul a fost construit special pentru această 
lucrare, alcătuit din 25 de itemi cu răspunsuri deschise şi închise, cu variante de 
răspuns dihotomice şi polihotomice, cu întrebări directe şi indirecte. Chestionarul a 
fost aplicat adolescenţilor, în funcţie de situaţia familială a acestora, aceştia trebuiau să 
răspundă fie la toate întrebările, fie până la o anumită întrebare unde erau ghidaţi să 
meargă spre o altă întrebare, această situaţie fiind necesară doar în cazul celor cu 
părinţii în România. În cadrul chestionarului s-au atins următoarele teme: nivelul 
de cunoaştere al amplorii acestui fenomen de către adolescenţi, situaţia familială 
prezentă, vârsta adolescenţilor când părinţii acestora au migrat pentru prima oară, 
participarea adolescenţilor la decizia de migrare, durata de lipsă a părinţilor, 
revenirea temporară a părinţilor, comunicarea dintre părintele migrat şi copil, timpul 
petrecut de copil în locul de migrare, schimbarea instituţiei educaţionale, modul de 
comunicare cu părinţii, stări afective apărute în urma plecării părinţilor pentru 
prima dată, relaţia cu tutorele, starea emoţională în cazul rememorării momentului 
plecării părinţilor, îmbunătăţirea situaţiei economice a familiei, posibilitatea înlăturării 
efectelor negative ale migraţiei prin comunicarea optimă cu părinţii, dificultăţile 
prezente la nivel relaţional parental, adoptarea unei conduite ostile, comportamente 
deviante în rândul adolescenţilor. 

Un al doilea instrument folosit simultan a fost inventarul de ostilitate a lui 
Arnold Buss şi Ann Durkee (Chelcea, 1996). Inventarul este format din 66 de 
afirmaţii, cu variante de răspuns dihotomice, de tipul afirmativ, negativ. Este tradus 
şi adaptat în limba română de către Horia Pitariu şi Adina Chelcea. Dimensiunile 
măsurate în cadrul inventarului sunt: ostilitatea, ostilitatea verbală, ostilitatea indirectă, 
negativismul, suspiciunea, irascibilitatea, violenţa fizică, resentimentul.  

În rândurile următoare sunt explicate variabilele independente avute în vedere 
(vezi tabelul nr. 1) şi punerea acestora în relaţie de legătură cu variabila dependentă – 
nivelul de ostilitate şi implicaţiile acestuia. Rezultatele au fost prelucrate şi interpretate 
în programul de statistică Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
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Tabelul nr. 1 
Variabilele independente reprezentate 

Variabila independentă Nivelurile variabilei 
Migrarea economică a părinţilor 0 = nici un părinte migrat; 1 = un singur 

părinte migrat; 2 = ambii părinţi migraţi. 
Participarea la luarea deciziei de migrare 0 = nu; 1 = da. 
Comunicarea regulată cu părinţii 1 = zilnic; 2 = săptămânal; 3 = lunar;  

4 = deloc. 
Consultarea copilului cu privire la locuirea cu tutorele 0= nu; 1= da. 
Relaţia cu tutorele 1 = foarte bună; 2 = bună; 3 = mai puţin bună;  

4 = deloc bună. 
Rememorarea momentului primei plecări a părinţilor 1 = întristat; 2 = neglijat; 3 = îndurerat;  

4 = încrezător; 5 = curajos; 6= optimist. 
Comunicarea cu părintele poate înlătura efectele 
negative ale migraţiei 

0 = nu; 1 = da. 

Aruncatul lucrurilor şi/sau distrugerea lor 0 = nu; 1 = da. 
Lovire colegi 0 = nu; 1 = da. 

Variabila dependentă a fost reprezentată de nivelul de ostilitate şi de factorii 
acesteia: negativism, resentiment, ostilitate indirectă, violenţă fizică (asalt), suspiciune, 
iritabilitate, ostilitate verbală. 

În urma rezultatelor prelucrate statistic s-a constatat necesitatea implementării 
unui plan de intervenţie cu privire la managementul emoţiilor negative în cadrul 
instituţiei educaţionale în care chestionarele au fost aplicate, măsură justificată de 
identificarea unei gestionări deficitare a emoţiilor negative cu care aceştia se 
confruntă. În secţiunea a patra a articolului vor fi prezentate pe larg principalele 
activităţi desfăşurate în cadrul planului de intervenţie. 

3. REZULTATELE CERCETĂRII 

În ceea priveşte relaţia dintre schimbările socio-afective şi posibila apariţie a 
impactului emoţional în rândul adolescenţilor, a reieşit faptul că: 16% dintre 
subiecţii cu părinţii migraţi aveau vârsta de 7 ani la primul eveniment migratoriu al 
părinţilor; în 65% dintre cazuri plecarea părinţilor realizându-se pe rând; 16% 
subiecţi au studiat în locul de migrare; 86% nu au fost nevoiţi să schimbe instituţia 
educaţională frecventată; 99% au rămas sub supravegherea rudelor de gradul I, II, III. 

Lucrurile anterior enunţate indică faptul că nu au existat schimbări majore în 
viaţa adolescenţilor în urma migrării părinţilor, dar atunci când se gândesc la migrarea 
părinţilor, asociază acest eveniment cu emoţii negative, lucru ce poate denota 
faptul că nu contează atât de mult schimbările survenite în urma migrării părinţilor, 
ci faptul în sine provoacă un impact emoţional ridicat, schimbările care apar pe 
parcurs având au rol complementar. În raportul de studiu „Situaţia copiilor rămaşi 
fără îngrijire părintească în urma migraţiei”, Chişinău, 2006 a reieşit faptul că unul 
dintre cele mai evidente efecte le-a suportat viaţa lor afectivă” (UNICEF, 2006). 

Un alt studiu realizat de către Asociaţia Alternative Sociale în 2006 a arătat 
faptul că impactul apărut în urma plecării părinţilor poate favoriza apariţia a 
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diverse dificultăţi la nivelul performanţei şcolare, iar frecvenţa participării la ore 
suferă anumite schimbări (Luca et al., 2010). 

Într-o primă etapă a interpretării rezultatelor, s-au analizat termenii enunţaţi 
la itemul de asociere liberă (vezi tabelul nr. 2), referitor la migrarea părinţilor. 
Iniţial, termenii au fost grupaţi pe categorii, şi anume 5 categorii: emoţii pozitive; 
emoţii negative; componenta financiară; domeniul familial; domeniul social. La 
fiecare termen în parte s-a numărat frecvenţa de apariţie a cuvintelor, urmată de 
frecvenţa totală pe fiecare categorie în parte şi frecvenţa pe toate categoriile. În 
rândurile următoare va fi expus tabelul schematic al itemului de asociere liberă: 

Tabelul nr. 2 
Grupare pe categorii a asocierilor 

  Frecvenţa totală 
pe categorie 

Frecvenţa 
totală=334 

1. Emoţii pozitive Libertate (10); Iubire (6); Încredere (1); 
Fericire (1); O viaţă mai bună (1); Tărie 
(1); Dragoste (2); Curaj (1); Speranţă (2); 
Bucurie (2). 

27 9% 

2. Emoţii negative Dor (57); Singurătate (40); Durere (9); 
Lacrimi (1); Suferinţă (6); Neglijenţă (1); 
Compromis (1); Ajutor (2); Nesiguranţă 
(4); Abandon (4); Dezamăgire (4); Nimic 
(1); Supărare (14); Nelinişte (3); Sacrificiu 
(2); Frică (3); Îngrijorare (5); Mânie (1); 
Inhibare (1); Teamă (2); Întristare (1); 
Melancolie (1); Stres (1). 

164 53% 

3. Componenta 
financiară 

Bani (26); Cadouri (2); Viitor bun (2); 
Lipsa banilor (2); Muncă (5); 
Dificultate (1); Sprijin financiar (1); 
Plimbări în afară (1); PC (2); TV (2); 
Muncă grea (1); Muncă multă (1); Servici 
(1); Mulţi bani (1); Lucruri frumoase (1); 
Primesc bani (1); Nevoia de bani (3); 
Posibilităţi (1); Datorii (1); Nevoie (1); 
Vacanţe (1); Probleme financiare (2); 
Necesitate (1); Venit mare (1). 

59 19% 

4. Domeniul familial Familie dispărută (1); Lipsa comunicării 
faţă în faţă (1); Sarcini suplimentare (1); 
Absenţă (1); Despărţire (6); Mama (13); 
Tata (15); Familie (2); Separare (1); Venirea 
lor în ţară (1); Neînţelegere (1); Revedere 
(1); Întoarcere (1); Plecare (1); Pa (1); Îmi 
fac pe plac (1); Bătaie (1); Amintiri (4); 
Grija (3); Probleme familiale (1); Rămas 
bun (2); Lipsa părinţilor (1); Adio (1). 

60 20% 

5. Domeniul social Distanţă (2); Inadaptat (1); Nesocial (1); 
Dezmăţ (1); Anturaj (1); Distracţie (1); 
Timp liber (1); Individualizare (1); 
Dezinteres (1); Idioţi (1); Cretini (1); 
Fraieri (1); Proşti (1); Neîncredere (2); 
Responsabilitate (1); Decădere şcolară (1); 
Libertate excesivă (1); Depărtare (2); 
Timiditate (1); Ceva ce nu voi face (2). 

24 8% 
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Cel mai frecvent, migrarea economică a părinţilor este asociată cu emoţii 
negative (vezi tabelul nr. 2), de cele mai multe ori au fost repetate cuvintele „dor” 
şi „singurătate”, lucru care denotă dorinţa adolescenţilor de a avea părinţii lângă ei. 
Datorită migrării părinţilor, aceştia se simt singuri şi astfel îşi face apariţia o 
interiorizare a sentimentelor acestora. A doua categorie ca frecvenţă este cea ce 
ţine de domeniul familial, urmată de cuvintele asociate categoriei financiare (vezi 
tabelul nr. 2).  

Cu privire la legătura dintre participarea la deciziile aferente migrării şi 
posibilitatea diminuării impactului emoţional al plecării părinţilor, au rezultat 
următoarele: 45% au participat la decizia de migrare a părinţilor; 68% au fost 
consultaţi cu privire la tutorele în grija cărora va rămâne. În 69% din cazuri, 
relaţiile copiilor cu persoanele în grija cărora au rămas s-au dovedit a fi foarte 
bune. Acest rezultat poate indica faptul că în urma consultării cu privire la decizia 
de migrare a părinţilor şi cu privire la alegerea persoanei în grija cărora vor rămâne 
pe perioada de absenţă a părinţilor, adolescenţii sunt pregătiţi pentru a face faţă 
situaţiei familiale viitoare. Un factor de protecţie primordial pentru un copil îl 
reprezintă cunoaşterea a ceea ce se va întâmpla (Ionescu, 2013). Informarea acestora 
cu privire la procesul migraţional ori informarea cu privire la schimbările din sfera 
familială poate contribui la diminuarea impactului emoţional. În pricina acestui 
factor de protecţie, la corelarea participării active în luarea deciziilor cu factorul 
ostilităţii (vezi graficul nr. 1), a reieşit faptul că adolescenţii care au participat la 
luarea deciziei de migrare prezintă conduita ostilităţii indirecte. Astfel, impactul 
emoţional în cazul acesta nu este mai redus, doar îi oferă copilului o iluzie a unei 
implicări active în luarea deciziilor aferente migraţiei economice a părinţilor. 

 
Graficul nr. 1. Media factorului ostilităţii indirecte, în funcţie de participarea  

la decizia de migrare a părinţilor. 

Există diferenţe semnificative statistic în ce priveşte factorul ostilităţii 
indirecte între adolescenţii care au participat la luarea deciziei de migrare a părinţilor şi 
cei care nu au participat (t(75) = 2,69; p = 0,009<0,01). Astfel, adolescenţii care au 
participat la luarea deciziei prezintă o ostilitate indirectă mai ridicată decât cei care 
nu au participat. O posibilă explicaţie poate fi faptul că aceştia conştientizează faptul că 
nu pot da vina pe părinţii lor în totalitate, având şi ei o contribuţie la luarea acestei 
decizii. 
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Când rememorează primul eveniment migratoriu al părinţilor, 49% au afirmat 
că nu îşi amintesc ce au simţit, 18% au invocat teama, 15% frustrarea. Frustrarea 
poate fi privită ca o expresie a furiei, furie care la rândul ei este un răspuns al 
sentimentului de frustrare (Evans, 1999). În prezent, 45% dintre adolescenţi cu 
părinţii migraţi asociază acest eveniment cu optimismul, 25% cu întristarea, 21% 
se simt încrezători. Astfel, se observă o diversitate a stărilor afective instalate şi 
faptul că acestea influenţează şi condiţionează impactul emoţional viitor al acestui 
eveniment. Stările afective pot fi privite ca fiind strategii de coping ale acestora, 
concretizate în comportamente adaptative situaţionale (Muntean, Munteanu, 2011). 

Nivelul ostilităţii adolescenţilor în raport cu situaţia de migrare a părinţilor a 
înregistrat următoarele rezultate: a fost identificat un impact statistic semnificativ 
(F = 3,80 p<0,05) al variabilei independente, situaţia de migrare a părintelui asupra 
scorului subiecţilor la factorul suspiciune al ostilităţii (vezi graficul nr. 2), mai mult 
nu există diferenţe semnificative statistic (p>0,05) între grupele de subiecţi în ceea 
ce priveşte ceilalţi factori ai ostilităţii, precum: negativism, resentiment, ostilitate 
indirectă, violenţă fizică, iritabilitate şi ostilitate verbală. 

 
Graficul nr. 2. Media factorului suspiciune, în funcţie de situaţia de migrare a părintelui. 

În urma cercetării a rezultat faptul că aceia care au ambii părinţi migraţi sunt 
mai puţin suspicioşi decât cei care au ambii părinţii în România (p = 0,02<0,05), ei 
fiind mai prudenţi, diferenţa dintre medii a fost 1- 2 = 0,85. Acest rezultat 
reprezintă o bună estimare a faptului că aceia cu ambii părinţi migraţi prezintă o 
vulnerabilitate mai mare când vine vorba de angajarea în discuţii cu diferiţi 
oameni, ei simţind nevoia de a avea o comunicare faţă în faţă, nevoia de a exprima 
ceea ce simt şi de a se simţi ascultaţi. 

Cu privire la comunicarea în relaţia părinte–copil şi la constituirea acesteia ca 
fiind factor favorizant în adoptarea unei conduite ostile, au reieşit următoarele: 
65% comunică zilnic; 29% săptămânal; 6% lunar. În cazul comunicării lunare, s-a 
înregistrat cel mai ridicat scor al nivelului violenţei fizice. Comunicarea cu 
părintele/părinţii migraţi este condiţionată de mai mulţi factori, precum: relaţia 
adolescentului cu părintele plecat, care dintre părinţi este plecat, programul 
părintelui, durata de lipsă a părintelui. Astfel, comunicarea redusă părinte–copil 
constituie un factor favorizant în dobândirea unor comportamente ostile.  
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Respingerea parentală, nivelurile înalte de conflict în relaţia părinte–copil 
corelează cu un nivel ridicat de agresivitate, ostilitate, depresie şi cu o viziune 
negativă asupra lumii (Popa et al., 2013). 

Hokoda şi Fincham (1995) observă că motivaţia adolescenţilor este influenţată 
de modul în care părinţii relaţionează cu adolescenţii şi de modul în care aceştia 
reacţionează la dificultăţile întâmpinate de adolescenţi. Astfel, părinţii care îşi 
încurajează copiii să persiste oferă suport, îi învaţă noi strategii, contribuie la o 
motivaţie pozitivă, în schimb, în cazul contrar, motivaţia adolescenţilor scade 
(Jose, Bellamy, 2012). 

Atunci când sunt furioşi 70% dintre subiecţi practică distrugerea lucrurilor şi/ 
sau aruncarea lor. Descărcarea emoţională prin aruncatul lucrurilor şi/sau prin 
distrugerea lor demonstrează faptul că ei nu au un control atât de bun al emoţiilor şi 
în marea majoritate a situaţiilor ei acţionează sub impulsul momentului. Lipsa unor 
modele comportamentale stocate în memoria afectivă şi cea comportamentală 
favorizează repetarea unei astfel de conduite. Neimpunerea unor limite de către 
părinţi la un anumit moment dat al dezvoltării lor constituie un factor agravant al 
prezenţei unui astfel de comportament, ei au senzaţia unei independenţe defectuoase 
afirmată prin „fac ce vreau”. Din punct de vedere emoţional, copilul are patru 
categorii de nevoi:  

– nevoia de dragoste şi securitate;  
– nevoia de experienţe noi, de stimulare;  
– nevoia de a fi lăudat şi recunoscut ca fiind capabil;  
– nevoia de responsabilităţi.  
În cazul nelocuirii cu ambii părinţi, satisfacerea nevoilor copiilor suferă anumite 

deficite, iar gradul de responsabilitate creşte. Copilul crescut fără satisfacerea acestor 
nevoi, fără impunerea unor limite este o victimă a unei funcţionări deficitare parentale 
(Muntean, 2006). 

Cu privire la angajarea în acte de violenţă, 46% dintre adolescenţi au 
manifestat acte de violenţă fizică împotriva colegilor, atunci când aceştia i-au 
supărat. Manifestarea unei conduite agresive ţine de sistemul personal de credinţe 
al fiecăruia, sistem care este asimilat, învăţat din familie, mass-media şi individual.  

În cadrul cercetării, patru din ipotezele formulate au fost validate. Astfel, 
există o relaţie de interdependenţă între schimbările aferente procesului migraţiei 
economice a părinţilor şi apariţia unui impact emoţional negativ. Suplimentar, 
participarea la deciziile procesului de migraţie contribuie la pregătirea emoţională 
în faţa situaţiei viitoare, stările afective majore sunt de natură negativă şi contribuie 
la creşterea impactului emoţional survenit, comunicarea parentală redusă, şi anume, 
comunicarea lunară contribuie la adoptarea unei conduite de violenţă fizică şi de 
ostilitate indirectă faţă de părinţi. Cu privire la ipoteza „Copiii ai căror părinţi au 
migrat prezintă un nivel mai ridicat al ostilităţii faţă de cei care locuiesc împreună 
cu ambii părinţi”, a rezultat faptul că nu există diferenţe semnificative statistic între 
nivelul de ostilitate la cei care au ambii părinţi în România, un singur părinte plecat 
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sau ambii părinţi plecaţi. Singura diferenţă semnificativ statistic a apărut la factorul 
suspiciune al ostilităţii, astfel cei care au ambii părinţi în România sunt mai 
suspicioşi decât cei care au ambii părinţi migraţi. 

4. PLANUL DE INTERVENŢIE 

În urma interpretării rezultatelor, s-a constatat că adolescenţii cu părinţii 
migraţi nu au o dezvoltare a abilităţilor emoţionale optimă pentru dobândirea unei 
vieţi armonioase din punct de vedere afectiv. Afectivitatea este un mod de relaţionare 
cu lumea şi cu Eul propriu (Golu, 2000). Pentru că dezvoltarea emoţională a 
adolescenţilor a suferit unele deteriorări în urma migrării părinţilor şi pe parcursul 
duratei de lipsă a lor, intervenţia a fost focalizată pe managementul emoţiilor negative. 

Scopul intervenţiei a fost antrenarea adolescenţilor cu părinţii migraţi pentru 
a face faţă într-un mod benefic emoţiilor cu care se confruntă. Această necesitate a 
apărut în urma analizei rezultatelor la itemi, mai ales la itemul de asociere liberă 
(vezi tabelul nr. 2), unde majoritatea a asociat migraţia economică a părinţilor cu 
emoţii negative. 

Pentru punerea în practică a scopului general al planului de intervenţie, a fost 
stabilit următorul obiectiv general: dezvoltarea abilităţilor de management optim a 
emoţiilor negative, prin învăţarea şi prin punerea în practică a unor metode şi a 
unor tehnici eficiente de gestionare a emoţiilor negative. 

Grupul ţintă a fost alcătuit din 7 adolescenţi, 2 dintre aceştia fiind de gen 
masculin şi 5 de gen feminin, cu vârstele cuprinse între 16–18 ani, respectiv, 4 cu 
ambii părinţi plecaţi şi 3 cu un singur părinte plecat. Adolescenţii au fost selectaţi 
dintre subiecţii cercetării şi prin intermediul psihosociologului instituţiei educaţionale 
respective. 

Metodele de intervenţie folosite pentru training-ul abilităţilor de management 
al emoţiilor negative au fost variate. Dintre acestea se enumeră:  

– studiul de caz, unde a fost vizionat un material video, urmat de o dezbatere 
pe tema situaţiei familiale din video-ul prezentat, şi anume situaţia familială părinţi 
migraţi;  

– dezbaterea a constat în discuţii pe tema informaţiilor prezentate, exerciţii de 
icebreaking;  

– joc de rol, desfăşurat în patru etape: a fost descrisă situaţia, au fost 
repartizate rolurile (două perechi de actori, doi subiecţi care să interpreteze rolul de 
părinte şi alţi doi rolul copilului, le-au fost date indicaţii în ce manieră să continue 
situaţia), jucarea situaţiei propriu-zise, discutarea comparativă a modului în care s-a 
desfăşurat jocul de rol. 

S-au desfăşurat diferite activităţi ce ţin de managementul emoţiilor negative 
în cadrul celor trei întâlniri desfăşurate. Activităţile desfăşurate au fost în număr  
de 3 şi au avut următoarea tematică: „Cum să ne exprimăm emoţiile”; „Paşi în 
managementul emoţiilor”; „Valorificarea potenţialului”. Durata de desfăşurare a 
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activităţilor a fost de o oră şi 30 minute pe activitate. În prima activitate, participanţii  
s-au implicat în desfăşurarea unui joc de ice breaking, care a constat în scrierea 
prenumelui pe laterală şi în rândul fiecărei litere în parte trebuiau să scrie câte un 
cuvânt care începea cu litera respectivă şi îi caracterizau. După acest joc, subiecţii 
au fost rugaţi să se gândească la o situaţie unde au experimentat o emoţie puternic 
pozitivă şi o altă situaţie unde au trăit o emoţie puternic negativă, să o exprime verbal, 
iar după aceea să noteze emoţiile respective pe flash card-uri. Pentru conştientizarea 
condiţionării vieţii de către emoţii, a fost definit conceptul de emoţie şi a fost 
realizată o clasificare a emoţiilor. Suplimentar, a fost prezentată şi distincţia dintre 
emoţie şi sentiment. În partea finală a activităţii, a fost vizionat un material video 
despre problema copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate şi a dificultăţilor cu care 
aceştia se confruntă în urma plecării părinţilor. După vizionarea acestui material 
video, au fost rugaţi să spună ce emoţii au identificat ei în materialul vizionat, ce ar 
fi făcut dacă erau în situaţia respectivă, ei fiind deja într-o situaţie similară celei 
prezentate, ce ar face ei ca să schimbe situaţia respectivă.  

În cea de-a doua activitate, participanţii au fost rugaţi să spună cum se 
simţeau printr-o exprimare metaforică, iar colectivul să ghicească emoţia exprimată.  
S-au prezentat diferite situaţii şi discuţii libere pe tematica abordări lor anterioare, 
spre exemplu: locuirea cu bunicii şi ruşinea să discute diferite subiecte cu aceştia. 
S-au mai prezentat concepte precum schema comunicării, tipuri de comunicare, 
pentru a testa dacă au înţeles conceptele prezentate. La finalul activităţii a fost aplicat 
un test unde era dată o situaţie şi participanţii trebuiau să o continue folosindu-se 
de cele trei moduri de comunicare (submisiv, agresiv, asertiv) şi să identifice în 
rândul fiecărui mod în parte ce gândeau, ce simţeau şi modul de comportare în 
situaţia respectivă.  

În ultima activitate întreprinsă a fost desfăşurată o situaţie sub forma unui joc 
de rol. Situaţia a fost despre promisiunea părinţilor de a se întoarce temporar în 
ţară, când aceştia aveau examenul de Bacalaureat. Au existat două grupe de parteneri, 
doi dintre aceştia interpretau rolul de părinte şi alţi doi rolul de copil. Jocul de rol 
consta în două situaţii, una unde era posibilă reîntoarcerea temporară a părinţilor şi 
o alta unde nu era posibilă întoarcerea temporară. După ce scenariile au fost 
terminate, s-au făcut comparaţii între cele două scenarii jucate, participanţii au fost 
întrebaţi ce a făcut diferenţa, cum au reacţionat în ambele cazuri, cum s-a finalizat 
rezolvarea situaţiei şi cum cred ei că este mai benefic să se rezolve situaţia, printr-o 
manieră negativă sau pozitivă. Pe parcursul activităţilor, adolescenţii şi-au manifestat 
interesul prin ascultare şi implicare activă. 

Planul de intervenţie desfăşurat a avut ca principale efecte: schimbarea 
percepţiei prin asimilarea unor noi informaţii; conştientizarea influenţei emoţiilor; 
dobândirea unui control al efectelor emoţiilor prin metoda ABC-ului emoţional şi 
prin prezentarea diferitelor metode de comunicare. 

Una dintre tehnicile cele mai eficiente ale terapiei comportamentale emotiv 
raţionale este modelul ABC-ului emoţional, din acest motiv s-a optat pentru folosirea 
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acestuia. Tehnica ABC-ului se formează astfel: A reprezintă evenimentele activatoare, 
precum diferite conflicte, evenimente traumatizante, gânduri care interferează cu 
anumite scopuri; B însumează credinţele, ideile, convingerile în legătură cu eve-
nimentele activatoare; C consecinţele, rezultatele, atât emoţionale, cât şi cele la 
nivel de comportament ale evenimentelor activatoare şi ale concepţiei despre ele 
(Ellis, Harper, 2011). 

Evaluarea de rezultat a activităţilor a fost realizată cu ajutorul unui chestionar 
de evaluare aplicat participanţilor. Chestionarul a fost alcătuit din şapte itemi, cu 
răspunsuri închise, cu variante de răspuns dihotomice şi polihotomice. În chestionar  
s-au atins teme precum: conduita abordată în situaţii de furie şi/sau în faţa unor 
situaţii stânjenitoare, reacţionarea în urma unor remarci negative, comunicarea 
lucrurilor deranjante, minimalizarea lucrurilor în faţa fericirii. Pe baza observaţiei 
participative şi a chestionarului cu privire la managementul emoţiilor negative, au 
putut fi identificate efectele implementării planului de intervenţie, efecte ce vor fi 
enumerate în rândurile următoare: 

– Şase din şapte subiecţi au evaluat utilitatea activităţilor cu scorul maxim, 
unul dintre aceştia acordându-i scorul de 9; 

– În ceea ce priveşte primirea de informaţii noi, în cinci cazuri s-a înregistrat 
scorul de 9 şi două cazuri scorul de 10; 

– Conştientizarea emoţiilor într-o manieră mai uşoară, în urma activităţilor la 
care au participat, a fost catalogată de patru din aceştia cu scorul de 10, un 9 şi  
doi de 8; 

– Punerea în practică a metodelor şi tehnicilor prezentate în viitorul apropiat 
a fost evaluată în patru din cazuri cu 10, două înregistrări a scorului 8 şi un 9. 

– Majoritatea subiecţilor la întrebarea „ce fac atunci când se simt furioşi?” au 
răspuns că se calmează, însă doi dintre ei au notat că se descarcă aruncând lucruri. 
Astfel, se observă faptul că unii dintre aceştia nu sunt încă pregătiţi să abordeze 
astfel de situaţii cu calm; 

– Atunci când cineva le face o remarcă negativă, majoritatea analizează 
situaţia pentru a vedea dacă aceştia au dreptate, lucru care denotă faptul că nu 
reacţionează impulsiv, trei dintre aceştia se simt nedreptăţiţi în astfel de situaţii, 
fiind agresivi, ripostând la rândul lor; 

– Când se simt fericiţi, majoritatea nu ignoră celelalte lucruri care li se 
întâmplă, doar doi dintre ei au afirmat că lucrurile adiacente îşi pierd din importanţă 
când se simt fericiţi. În urma acestor rezultate, poate fi estimat faptul că ei nu 
trăiesc conduşi numai de emoţia momentului; 

– Atunci când se izbesc de situaţii dificile, cinci dintre aceştia se mobilizează. 
Astfel, nu adoptă o conduită pasivă, numai doi dintre aceştia au spus că îşi pierd 
încrederea în ei şi devin pasivi; 

– Când părintele ridică vocea, majoritatea îi comunică normal că acest lucru 
îi deranjează, trei dintre aceştia adoptă acelaşi comportament, ei limitându-se la 
situaţie, devenind pasivi, neîncercând să schimbe situaţia. 
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5. CONCLUZII 

În urma cercetării au fost relevate următoarele aspecte: 
– majoritatea asociază migrarea părinţilor cu emoţii negative, indiferent de 

nivelul de participare la deciziile legate de dinamica acestui fenomen, impactul 
emoţional nu se diminuează; 

– adolescentul nu poate fi protejat; există două extreme la care se situează 
adolescenţii când se gândesc în prezent la migrarea părinţilor: pe de-o parte, unii se 
simt optimişti şi, pe de altă parte, se simt întristaţi; 

– relaţia de comunicare părinte–copil nu prezintă un nivel ridicat de eficienţă 
în înlăturarea efectelor negative ale acestui eveniment; 

– adolescenţii folosesc agresivitatea, atât asupra lucrurilor, cât şi asupra 
oamenilor ca pe o metodă de comunicare; 

– migraţia părinţilor are un impact negativ asupra performanţei şcolare; 
– existenţa unei relaţii de dependenţă între situaţia de migrare a părinţilor şi 

apariţia suspiciunii în rândul acestora, rezultând faptul că cei care au ambii părinţi 
în România sunt mai suspicioşi decât cei cu părinţii plecaţi; 

– intervalul de timp la care aceştia comunică a rezultat a fi în relaţie cu 
violenţa fizică manifestată, aceia care comunică lunar prezintă un nivel mai ridicat 
al violenţei fizice; 

– participarea copilului la deciziile acestui eveniment trezeşte în el sentimentul 
de ostilitate indirectă.  

– o modalitate de coping a adolescenţilor de a face faţă atunci când sunt 
supăraţi o reprezintă aruncatul lucrurilor, ei consumând descărcarea emoţională în 
astfel de situaţii prin aruncatul lucrurilor, distrugerea lor. În rândul acestora fiind 
identificat un nivel ridicat de ostilitate. 

Migraţia este rezultatul unor momente nepredictibile apărute în viaţă, precum 
şomajul părinţilor şi/sau părintelui, existenţa sărăciei, imposibilitatea dobândirii 
unui loc de muncă în ţara de origine. În schimb, adolescenţa este un ciclu de dez-
voltare umană predictibil în dinamica familiei, din această legătură de condiţionare 
a adolescenţei de către migraţia părinţilor rezultând necesitatea studierii impactului 
acestui fenomen. Mai trebuie precizat şi faptul că efectele evenimentului migrator 
petrecut într-una din perioadele de dezvoltare umană se revarsă şi în celelalte 
perioade, fiind un proces continuu. 

În concluzie, această lucrare evidenţiază importanţa proximităţii fizice a 
membrilor familiei şi relaţia de dependenţă dintre calitatea relaţiilor familiale şi 
dezvoltarea psihică umană ulterioară. 

În interfaţa situaţie familială – impact emoţional, analiza experienţelor 
interpersonale individuale şi familiale poate constitui o direcţie nouă de cercetare 
(Hammer et al., 2005). Modelul transferului interpersonal propune natura diadică a 
modelului contribuind la înţelegerea şi gestionarea optimă a situaţiilor stresoare 
(Westman, 2006). 
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O altă direcţie de cercetare poate fi înţelegerea şi aprofundarea fenomenului 
de parentificare a copilului, restructurarea rolurilor familiale oferind mai multe 
sarcinii de îndeplinit şi gestionat copiilor. Studiul realizat de către UNICEF şi 
Asociaţia Alternative Sociale, în 2008, cuprinzând un eşantion reprezentativ pentru 
vârstele 0–18 ani, la nivel naţional, a avut printre concluzii faptul că: „sarcinile 
mamei sunt preluate de copiii de peste 14 ani, în special de către fete, iar odată cu 
plecarea din ţară comunicarea dintre părinţi şi copii suferă, iar, în timp, relaţiile se 
răcesc” (UNICEF, 2008). 

Totodată, studierea şi înţelegerea reunirii temporare a familiei pot constitui 
un domeniu de cercetare viitoare. Plecarea şi revenirea temporară a membrilor 
familiei determină producerea unor schimbări structurale, funcţionale, modifică 
raporturile şi interacţiunile interpersonale (Cîmpean, 2014). 

În ciuda faptului că majoritatea rezultatelor avute sunt similare, într-o 
oarecare măsură, cu cele ale cercetărilor teoretice anterioare, cercetarea poate avea 
ca o limită numărul relativ mic de subiecţi avuţi în cadrul cercetării şi particu-
larităţile specifice cazurilor, implicaţii care nu pot permite generalizarea rezultatelor. 
Sunt necesare şi studii de aprofundare pe tema evoluţiei şi a schimbărilor care apar 
în sfera familială în urma migrării economice a părinţilor, lucru care face posibilă 
înţelegerea evoluţiei impactului emoţional. Studiile viitoare ar trebui să pună 
accentul pe tipul descoperirii de sine adus de evoluţia situaţiei familiale şi efectele 
pozitive ce pot exista în contextul familial dat. 

Primit la redacţie la: 9.11.2016 
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REZUMAT 

Majoritatea cercetărilor din domeniu fac referire la existenţa unui impact emoţional care apare 
în sfera relaţiilor familiale rezultate în urma migrării părinţilor. Astfel că, lucrarea de faţă a avut în 
vedere corelarea impactului emoţional al migrării părinţilor asupra adolescenţilor cu factorii agravanţi 
care conduc la adoptarea unei conduite ostile. Această cercetare a fost de tip cantitativ-constatativă, 
utilizând metoda anchetei sociologice pe bază de chestionar. Cercetarea a avut un număr de 138 
subiecţi, elevii ai claselor IX–XII ai unui Liceu tehnologic, din zona Munteniei. În urma interpretării 
rezultatelor, a reieşit că cele două perspective de analiză se află într-o relaţie de reciprocitate, efectele 
afective apărute condiţionează în mare parte apariţia unei conduite ostile. De asemenea, s-a mai 
identificat şi necesitatea implementării unui plan de intervenţie, care să vină în acordarea de suport  
a acestora. 
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Abstract 

Psychiatric comorbidities are common in clinical practice among patients with disorders 
caused by psychoactive substance use. They create multiple challenges among practitioners both in 
terms of psychiatric diagnoses, and in terms of prioritization and appropriateness of therapeutic 
measures in order to ensure the patient’s stabilization and to maintain him on treatment. Starting from 
the challenges encountered in clinical practice due to the negative impact of psychiatric comorbidity 
on the psychotherapeutic intervention results, I decided to realize a comprehensive qualitative analysis of 
these issues addressed in the literature: the pre-existing vulnerability vs. co-existence disorders; the 
bio-psycho-social conditions of causality; diagnostic guidelines; the integrated therapeutic approach. 
For these patients, interdisciplinary assessment points out to be a prerequisite for proper diagnosis, for 
defining and prioritizing problems in the three areas of intervention and for developing a unified plan. 
The article provides a theoretical and practical framework for the specialists working in the treatment 
services for drug users. 

Cuvinte-cheie: diagnostic dual, consum de droguri, vulnerabilităţi, analiză funcţională, abordare 
integrată. 
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1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND COMORBIDITATEA 

Comorbiditatea psihiatrică este un termen larg răspândit care se referă la 
manifestarea simultană a două sau mai multor tulburări mintale, aşa cum sunt ele 
definite în Manualul de diagnostic şi clasificare statistică a tulburărilor mintale sau 
în Clasificarea internaţională a bolilor şi problemelor de sănătate (ICD–10).  

Multe persoane care în mod regulat fac abuz de droguri sunt diagnosticate şi 
cu tulburări mintale şi invers. Prevalenţa mare a acestei comorbidităţi a fost 
 

1 Termenul de substanţe psihoactive trebuie înţeles conform Manualului de diagnostic şi 
clasificare statistică a tulburărilor mintale şi Clasificării internaţionale a bolilor şi problemelor de 
sănătate (d.e: opioide, canabis, cocaină, halucinogene etc.). 

∗ Agenţia Naţională Antidrog, psiholog clinician principal, psihoterapeut, şef Centrul Regional 
Bucureşti 1, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1–3, etaj 3, cam. 69, Bucureşti, România; E-mail: 
dana_georgescu35@yahoo.fr. 

Rev. Psih., vol. 63, nr. 1, p. 57–67, Bucureşti, ianuarie – martie 2017 
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documentată începând din 1980 în multiple studii la nivelul populaţiei americane. 
Cifrele arată că persoanele diagnosticate cu tulburări de anxietate sau de dispoziţie 
suferă de două ori mai frecvent de o tulburare cauzată de consumul de droguri 
(abuz sau dependenţă), comparativ cu respondenţii în general. Acelaşi lucru este 
valabil şi pentru cei diagnosticaţi cu un sindrom antisocial, cum ar fi personalitate 
antisocială sau tulburare de comportament. În mod similar, persoanele diagnosticate cu 
tulburări datorate consumului de droguri sunt de două ori mai predispuse să sufere 
şi de tulburări de anxietate sau de dispoziţie. Deşi cifrele diferă de la studiu la 
studiu, între 30% şi 50% dintre persoanele cu tulburări cauzate de consumul de 
substanţe psihoactive satisfac criteriile de diagnostic pentru o altă tulburare mintală 
în cele 12 luni anterioare diagnosticării. Evaluarea manifestării simultane a unor 
tulburări mintale în cazul persoanelor cu tulburări cauzate de consumul de substanţe 
psihoactive este deosebit de importantă, deoarece prezenţa a două sau mai multor 
tulburări este asociată cu rezultate mai slabe ale tratamentului şi utilizarea mai 
mare a serviciilor medico-psiho-sociale. Într-adevăr, cu cât o persoană suferă de 
mai multe tulburări, cu atât va creşte impactul asupra abilităţii ei de a funcţiona 
psiho-social. În final, probabilitatea de a menţine o persoană în tratament o perioadă 
optimă de timp este influenţată şi de luarea în considerare a tulburărilor duale ca 
parte într-un tratament integrat. 

Diferenţele de gen particularizează modelele specifice ale comorbidităţii 
examinate. De exemplu, ratele de abuz şi dependenţă pentru cele mai multe droguri 
tind, în general, să fie mai crescute la bărbaţi decât la femei. Mai mult, bărbaţii au 
şanse mai mari să sufere de tulburarea de personalitate antisocială, în timp ce la 
femei se manifestă în proporţie mai mare tulburările de dispoziţie şi anxietate, toate 
acestea fiind factori de risc pentru abuzul de substanţe psihoactive.  

Cu toate acestea, nu doar simpla prezenţă a unei alte tulburări stârneşte 
preocupare în rândul clinicienilor. Pentru multe persoane, o tulburare datorată 
consumului de substanţe psihoactive poate fi însoţită de disforie şi anxietate care 
influenţează calitatea vieţii şi funcţionarea zilnică. Este posibil ca astfel de simptome să 
nu satisfacă criteriile de diagnostic la un prim contact cu un serviciu de tratament, 
dar prezintă cu certitudine riscul unei exacerbări ulterioare dacă nu sunt recunoscute şi 
luate în considerare într-un plan mai larg de tratament. 

2. SUPRAPUNEREA CONDIŢIILOR – DISTRIBUŢIA VULNERABILITĂŢILOR 

Deoarece tulburările de dispoziţie cresc vulnerabilitatea la abuzul de droguri 
şi dependenţe, diagnosticarea şi tratamentul tulburărilor de dispoziţie pot reduce 
riscul de a deveni consumator de droguri (vezi Figura nr. 1). Deoarece şi reciproca 
poate fi valabilă, diagnosticarea şi tratamentul tulburărilor cauzate de consumul de 
droguri pot reduce riscul ca o persoană să dezvolte alte boli mintale sau, dacă totuşi 
ele apar, pot diminua severitatea acestora (vezi Figura nr. 2).  
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Figura nr. 1. Prevalenţa crescută a abuzului de droguri şi a dependenţelor în rândul  

persoanele cu tulburările de dispoziţie şi anxietate2. 

 
Figura nr. 2. Prevalenţa crescută a tulburărilor mintale în rândul persoanelor  

cu tulburări cauzate de consumul de droguri3. 

3. CAUZALITATEA CO-EXISTENŢEI FRECVENTE A TULBURĂRILOR  
DATORATE CONSUMULUI DE DROGURI CU ALTE BOLI MINTALE 

Prevalenţa înaltă a comorbidităţii între tulburările datorate consumului de 
droguri şi alte boli mintale nu presupune că una a cauzat-o pe cealaltă, chiar dacă 
una dintre ele a apărut mai întâi. Stabilirea cauzalităţii este un demers dificil. 
Diagnosticarea unei tulburări mintale nu poate fi realizată până ce simptomele nu 

 
2 Comorbidity: Addiction and Other Mental Illnesses, Research Report Series, National Institute 

on Drug Abuse. 
3 Comorbidity: Addiction and Other Mental Illnesses, Research Report Series, National Institute 

on Drug Abuse. 
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au progresat până la un anumit nivel (conform DSM); cu toate acestea, simptome 
subclinice pot sugera consum de droguri, iar informaţiile incorecte sau incomplete 
despre momentul în care a început consumul sau abuzul de droguri pot crea 
confuzii referitoare la care dintre acestea a fost mai întâi. Totuşi, există trei scenarii 
care merită a fi luate în considerare: 

a. Drogurile consumate abuziv pot conduce la experimentarea unui sau mai 
multor simptome ale unei alte boli mintale. În susţinerea acestei ipoteze este invocat 
adeseori riscul crescut de psihoză în cazul persoanelor care consumă abuziv marijuana; 

b. O boală mintală poate duce la abuz de droguri. Persoane cu tulburări 
mintale evidente, uşoare sau chiar subclinice, pot abuza de droguri ca o formă de 
automedicaţie. De exemplu, consumul de produse din tutun de către pacienţi cu 
schizofrenie se consideră că reduce simptomele bolii şi îmbunătăţeşte percepţia; 

c. Atât tulburările datorate consumului de droguri, cât şi alte boli mintale sunt 
cauzate de factori care se suprapun, cum ar fi: deficite funcţionale ale creierului, 
vulnerabilităţi genetice şi/sau expunere timpurie la stres sau traume. 

Toate cele trei ipoteze contribuie, probabil în proporţii diferite, la explicarea 
sintagmei „dacă şi cum anumite comorbidităţi psihiatrice se manifestă”.  

3.1. VULNERABILITĂŢI GENETICE CARE SE SUPRAPUN 

Un domeniu deosebit de activ în cercetarea comorbidităţii vizează identificarea 
genelor care ar predispune o persoană să dezvolte atât dependenţe, cât şi alte boli 
mintale sau să prezinte un risc mai mare de producere a unei a doua tulburări după 
ce prima a apărut. Se estimează că 40–60% din vulnerabilitatea unei persoane în 
raport cu dependenţa este atribuibilă factorilor genetici. Această vulnerabilitate ia 
naştere din interacţiuni complexe între gene multiple şi din interacţiuni genetice cu 
influenţele de mediu. În unele situaţii, un produs al unei gene poate acţiona direct, 
ca atunci când o proteină influenţează modul în care o persoană răspunde la un 
drog (de exemplu, dacă experienţa consumului de droguri este sau nu plăcută) sau 
cât timp rămâne drogul în corp. Genele pot însă acţiona şi indirect alterând modul 
în care o persoană răspunde la stres sau crescând probabilitatea unui comportament 
de tip asumare de risc şi căutare a noului, ceea ce poate influenţa dezvoltarea 
tulburărilor cauzate de consumul de droguri ca şi a altor boli mintale. Au fost 
evidenţiaţi totodată şi factori genetici care sunt asociaţi cu o mai mare vulnera-
bilitate la adolescenţi faţă de tulburările de comportament şi cele datorate consumului 
de droguri.  

3.2. IMPLICAREA REGIUNILOR CEREBRALE SIMILARE 

Unele zone ale creierului sunt afectate atât de tulburări datorate consumului 
de droguri, cât şi de alte boli mintale. De exemplu, circuitele neuronale care utilizează 
neurotransmiţătorul dopamină sunt de obicei afectate de substanţele psihoactive şi 
pot fi implicate şi în depresie, schizofrenie şi alte tulburări psihiatrice. Într-adevăr, 
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unele antidepresive şi în primul rând toată medicaţia antipsihotică au ca ţintă 
directă reglarea dopaminei în acest sistem. Este important de menţionat că traseele 
dopaminei au fost implicate şi în felul în care stresul poate creşte vulnerabilitatea la 
dependenţa de droguri. Stresul este la rândul lui un factor cunoscut de risc pentru 
un şir de tulburări mintale şi prin urmare determină o legătură neurobiologică 
comună probabilă între procesele instalării dependenţei de droguri şi cele ale altor 
tulburări mintale. 

Suprapunerea zonelor cerebrale, implicate atât în tulburări datorate consumului 
de droguri cât şi în alte boli mintale, sugerează că rezultatele modificărilor la 
nivelul creierului datorate uneia pot avea influenţă asupra celeilalte. De exemplu, 
abuzul de droguri care precede primele simptome ale unei boli mintale poate 
produce modificări în structura şi funcţionarea creierului, fapt care generează o 
condiţie de bază pentru a dezvolta o altă boală mintală. Dacă tulburarea mintală se 
dezvoltă prima, modificările asociate ei în activitatea cerebrală pot creşte vulnera-
bilitatea la abuzul de substanţe psihoactive, prin creşterea efectelor lor pozitive, 
reducerea conştientizării efectelor lor negative sau prin diminuarea efectelor neplăcute 
asociate cu tulburarea mintală sau cu medicaţia folosită pentru a o trata. 

3.3. MATURIZAREA CEREBRALĂ 

Una dintre zonele creierului care continuă să se maturizeze în timpul 
adolescenţei este cortexul prefrontal – acea parte a creierului care ne face capabili 
să evaluăm situaţii, să luăm decizii corecte şi să ne păstrăm emoţiile şi dorinţele 
sub control (vezi Figura nr. 3). Faptul că această zonă critică a creierului unui 
adolescent este încă în dezvoltare îl pune în faţa riscului de a lua decizii proaste 
(cum ar fi să încerce droguri sau să continue abuzul). Astfel, consumul de droguri 
în adolescenţă, etapă în care creierul este încă în dezvoltare, poate avea consecinţe 
profunde şi de durată4. 

 
Figura nr. 3. Procesul maturizării cerebrale copilărie – vârstă adultă. 

 
4 Comorbidity: Addiction and Other Mental Illnesses, Research Report Series, National Institute 

on Drug Abuse. 
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3.4. ADOLESCENŢA – O PERIOADĂ VULNERABILĂ 

Deşi abuzul de droguri şi dependenţa pot fi întâlnite în orice etapă de dezvoltare 
pe parcursul vieţii unei persoane, consumul de droguri începe de obicei în adolescenţă, 
o perioadă în care apar în general primele semne ale bolii mintale. De aceea nu este 
surprinzător că tulburările comorbide pot fi întâlnite şi în rândul tinerilor. În 
adolescenţă se produc modificări semnificative la nivelul creierului care pot creşte 
vulnerabilitatea la consumul de droguri şi la dezvoltarea dependenţei şi altor 
tulburări mintale. Abuzul de droguri afectează circuitele cerebrale implicate în învăţare 
şi memorare, recompensare, luarea de decizii şi control comportamental, toate 
acestea fiind încă în proces de maturizare până la începutul vârstei adulte.  

3.5. INIŢIEREA TIMPURIE A CONSUMULUI DE SUBSTANŢE PSIHOACTIVE 

Cercetările au evidenţiat faptul că un factor de risc pentru abuzul de substanţe 
psihoactive îl constituie consumul timpuriu de droguri, ceea ce ar putea fi şi un 
factor de risc pentru apariţia mai târziu a altor boli mintale. Totuşi, această legătură 
nu este neapărat una directă şi poate depinde de vulnerabilităţi genetice, experienţe 
psihosociale şi/sau influenţe generale de mediu. Cercetările în domeniu au evidenţiat 
această complexitate, arătând că utilizarea frecventă de marijuana în adolescenţă 
poate creşte riscul de psihoze la maturitate, dar numai la acei indivizi care sunt 
purtătorii unei anumite variante a unei gene. Totodată, incidenţa unei tulburări mintale 
în copilărie sau adolescenţă poate creşte riscul ca mai târziu să apară tulburări 
legate de consumul de droguri, cum se întâmplă frecvent în cazul tulburărilor de 
comportament şi tulburării de hiperactivitate cu deficit de atenţie (ADHD) netratată.  

4. DIAGNOSTICUL COMORBIDITĂŢII 

Rata înaltă a comorbidităţii între tulburările cauzate de consumul de droguri 
şi alte boli mintale susţine necesitatea unei abordări comprehensive a intervenţiei, 
care să identifice şi să evalueze simultan fiecare tulburare asigurând tratamentul 
necesar. Această abordare are nevoie de instrumente de evaluare complexe care să 
facă mai puţin posibilă o eroare de diagnostic. Ca urmare, pacienţii care primesc 
tratament pentru boli psihice trebuie să fie evaluaţi şi pentru tulburări cauzate de 
consumul de droguri şi invers. Este dificil însă de pus un diagnostic corect datorită 
similitudinii între simptome cauzate de consumul de droguri, cum ar fi sevrajul, şi 
cele ale unor tulburări mintale comorbide. De aceea, atunci când se începe tratamentul 
la persoanele cu abuz de droguri, ar trebui să fie examinate după o perioadă de 
abstinenţă pentru a putea face distincţie între efectele intoxicării cu substanţe 
psihoactive sau ale sevrajului şi simptomele unor tulburări mintale comorbide. 
Această practică va permite o diagnosticare mai corectă şi un tratament mai adecvat.  

Diagnosticul comorbidităţii în tulburările cauzate de consumul de substanţe 
psihoactive ridică o serie de probleme generate de variabilitatea naturii relaţiei 
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dintre tulburări. În primul rând, tulburarea mintală co-existentă şi tulburarea 
cauzată de consumul de droguri pot fi două condiţii independente cu evoluţii clinice 
proprii, tratament individualizat şi rezultate independente. În al doilea rând, poate 
exista o interacţiune între tulburări ale sănătăţii mintale şi cele cauzate de consumul 
de droguri. În al treilea rând, utilizarea de substanţe psihoactive se poate dezvolta 
subsecvent unei probleme de sănătate mintală existente, ca o încercare de atenuare 
a simptomelor acestei tulburări sau ca efect secundar al medicaţiei psihiatrice. O 
ultimă posibilitate este aceea ca tulburările de sănătate mintală să se dezvolte ca o 
consecinţă a consumului de droguri. 

Identificarea raporturilor dintre tulburări este esenţială în diagnosticul comor-
bidităţii. Succesiunea în timp şi simptomele asociate tulburărilor duale trebuie să 
fie evaluate cu atenţie când o persoană prezintă o serie de simptome care pot fi 
cauzate de consumul de substanţe psihoactive, dar şi influenţate de prezenţa unei 
alte tulburări. În această situaţie trebuie avute în vedere următoarele ipoteze de 
diagnostic:  

a. Simptomele se datorează sevrajului sau intoxicării? În acest caz, comorbi-
ditatea – o a doua tulburare – nu este prezentă. De exemplu, „mă simt nervos şi 
neliniştit” poate fi un simptom al intoxicării cu amfetamină, al renunţării la alcool 
sau o tulburare de anxietate; în timp ce „energie scăzută şi oboseală” poate fi 
efectul renunţării la amfetamină sau un simptom al depresiei. Dacă simptomele 
sunt datorate consumului de substanţe psihoactive, ele se vor atenua relativ rapid în 
urma renunţării; 

b. Consumul abuziv de substanţe psihoactive este cauza manifestării 
simultane a tulburărilor/simptomelor mintale? Dacă da, ultimele sunt uneori 
referite ca tulburări induse de consumul de substanţe psihoactive. Şi în acest caz, 
simptomele tulburării duale de obicei dispar la câteva săptămâni după ce consumul 
de substanţe psihoactive a încetat; 

c. Consumul abuziv de substanţe psihoactive are loc doar când sunt prezente 
simptome ale unei tulburări mintale? De exemplu, o persoană care manifestă 
anxietate socială poate consuma alcool înaintea unui eveniment social. Pe măsură 
ce trece timpul, creşte încrederea în alcool şi, implicit, se exacerbează problemele 
legate de alcool (dependenţă); 

d. Manifestarea simultană a utilizării de substanţe psihoactive şi a simptomelor 
unei tulburări mintale are efecte sinergice mutuale? Acest determinism mutual 
poate apărea indiferent de relaţia cauzală de la început. Astfel, suplimentar faţă de 
exemplele date, primul episod al tulburării poate să apară ca fiind indus de 
consumul de substanţe psihoactive, dar asta poate creşte riscul unui episod următor 
independent; 

e. Pot fi prezente mai multe tulburări fără legătură cauzală între ele. De 
exemplu, o persoană poate avea o problemă veche legată de consumul de alcool, ca 
apoi să fie expusă unui eveniment traumatizant. La momentul prezentării vor fi 
două tulburări independente: abuzul de alcool şi tulburare de stres posttraumatic, 
prima fiind exacerbată de a doua. 
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Fundamentală în asigurarea unui tratament eficace este necesitatea de a 
identifica pacienţii care fie prezintă riscul de a dezvolta o tulburare duală, fie 
manifestă o tulburare care necesită tratament. 

5. TRATAMENTUL INTEGRAT 

5.1. EVALUAREA MULTI-ARII ŞI INTERVENŢIA MULTIDISCIPLINARĂ 

Limitările abordărilor de tratare în paralel şi/sau secvenţial a tulburărilor 
duale au condus la dezvoltarea şi adoptarea în măsură din ce în ce mai mare a 
abordărilor integrative de tratament. Tratamentul integrat presupune abordarea 
terapeutică simultană de către acelaşi clinician/aceeaşi echipă de clinicieni a 
tulburărilor co-existente. Pe lângă integrarea serviciilor de tratare a tulburărilor 
mintale şi a celor cauzate de consumul de substanţe psihoactive, programele 
integrate eficace au în comun şi alte caracteristici, cum ar fi analiza şi înţelegerea 
globală a problemei, creşterea motivaţiei, orientarea spre reducerea riscurilor, 
mediu de tratament securizant şi tratament farmacologic. Aceste componente sunt 
sumar descrise în continuare. Tratamentul integrat eficace necesită screening de 
rutină pentru detectarea tulburărilor cauzate de consumul de substanţe psihoactive 
la persoanele care primesc servicii psihiatrice şi screening pentru detectarea bolilor 
mintale la persoanele care primesc servicii de tratare a adicţiilor. Au fost dezvoltate 
instrumente de evaluare psihometrică corectă pentru a detecta tulburări psihiatrice 
şi pe cele cauzate de consumul de substanţe psihoactive în rândul acestor persoane. 

La detectarea unei tulburări duale este necesară o analiză funcţională cuprin-
zătoare pentru a înţelege mai bine natura fiecărei tulburări şi a modului în care 
tulburările interacţionează una cu cealaltă. Această analiză a tulburărilor cauzate de 
consumul de substanţe psihoactive include obţinerea de informaţii despre tipul 
substanţelor folosite, căile de administrare, situaţiile cele mai obişnuite în care sunt 
utilizate, modelul de utilizare în timp şi consecinţele consumului de substanţe 
psihoactive.  

Analiza funcţională a tulburărilor psihiatrice implică identificarea simptomelor 
caracteristice şi a diagnosticelor psihiatrice specifice, implicarea şi conştientizarea 
individuală în gestionarea tulburării şi a consecinţelor funcţionale pe care o are în 
domenii ca: relaţiile şi autonomia socială, ocupaţional, şcolar etc. (vezi Figura nr. 4). O 
caracteristică importantă a analizei funcţionale este înţelegerea contextului social şi 
de mediu al individului, incluzând aici ajutorul social, locuinţa, problemele legale, 
problemele medicale şi nevoile de tratament asociate lor. 

Dezvoltarea şi înţelegerea modului în care interacţionează tulburările psihiatrice 
şi cele datorate consumului de substanţe psihoactive pot duce la tratamente mai 
eficace. De exemplu, o persoană cu anxietate socială poate utiliza alcool în timpul 
unor reuniuni pentru a se simţi mai confortabil şi a facilita contactul cu ceilalţi, 
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ceea ce sugerează că educarea aptitudinilor sociale îl poate învăţa modalităţi de a se 
întâlni şi apropia de oameni şi de a rezista ofertelor primite de la alţii de a consuma 
alcool. În mod asemănător, o persoană cu tulburare de stres posttraumatic poate 
folosi alcool în încercarea de a face faţă simptomelor de hiperexcitabilitate şi 
dificultăţii de a dormi datorate acestei tulburări, ceea ce sugerează că, pe lângă 
tratamentul general pentru TSPT de care beneficiază, respectiva persoană poate, 
prin educarea igienei somnului şi a abilităţii de a se relaxa, să reducă predispoziţia 
de a folosi alcool.  

Analiza funcţională facilitează operaţionalizarea problemei, respectiv a 
dependenţei şi a tulburărilor mintale co-existente, inclusiv în termeni comportamentali 
şi cognitivi, întrucât acestea sunt mijloacele prin care sunt exprimate simptomele. 
Prin elementele oferite de analiza funcţională sunt stabilite obiectivele şi strategiile 
de intervenţie. Analiza funcţională este un instrument util în evaluarea iniţială,  
în planificarea intervenţiei terapeutice, în monitorizarea şi evaluarea progresului  
în terapie.  

Persoanele cu tulburări duale adeseori trebuie să facă faţă unor probleme 
complexe, iar programele de tratament integrat trebuie să ofere servicii care se 
adresează unui spectru larg de nevoi. De exemplu, probleme generale întâlnite la 
persoanele cu tulburări duale includ lipsa unei locuinţe, conflicte familiale, şomaj, 
probleme de sănătate, probleme legale şi o reţea socială nonsuportivă. Tratamentul 
integrat trebuie să acorde atenţie tuturor problemelor din aceste arii pentru a se 
obţine şi menţine cu succes abstinenţa, respectiv pentru a stabiliza simptomele 
psihiatrice sau a susţine remisia lor. Intervenţii precum asigurarea unei locuinţe, 
educaţie psihologică familială, asistenţă medicală şi juridică, asigurarea unui loc de 
muncă şi educarea propriilor abilităţi pot fi importante în satisfacerea acestor nevoi. 

 

 
Figura nr. 4. Variabile evaluate în analiza funcţională a tulburărilor duale. 
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Modul optim de a asigura furnizarea de tratamente integrate îl constituie 
echipa multidisciplinară formată în mod obişnuit din manageri de caz, specialişti în 
adicţii, personal medical specializat, asistenţi sociali, ergoterapeuţi şi parteneri 
comunitari în reintegrarea/reinserţia socială. 

5.2. TRATAMENTUL MEDICAMENTOS 

Deşi există medicaţie eficientă în tratarea adicţiei la opioide, alcool şi 
nicotină, ca şi pentru diminuarea simptomelor altor tulburări mintale, multe dintre 
ele nu au fost încă suficient studiate din perspectiva efectelor în cazul pacienţilor 
cu diagnostic dual. Unele medicamente pot face bine mai multor probleme. De 
exemplu, studiile clinice sugerează că bupropionul, utilizat în tratamentul depresiei 
şi dependenţei de nicotină, ar putea ajuta la reducerea craving-ului şi a utilizării 
metamfetaminei. Evident, sunt necesare mai multe cercetări pentru a înţelege 
complet şi a evalua acţiunea unei medicaţii duale sau asociate, eficace. 

5.3. TERAPIA COGNITIV-COMPORTAMENTALĂ 

Tratamentul cognitiv-comportamental (singur sau asociat cu medicaţia) 
constituie piatra de temelie în obţinerea de rezultate de succes pentru pacienţii cu 
tulburări cauzate de consumul de droguri sau alte boli mintale. Abordarea terapeutică 
cognitiv-comportamentală pentru tulburările cauzate de uzul de substanţe psihoactive 
este similară cu intervenţiile psihoterapeutice pentru alte psihopatologii (depresie, 
anxietate, tulburări de personalitate). În ambele situaţii clinice, accentul este pus pe 
colaborare, conceptualizarea cazului, psihoeducaţia pacientului şi utilizarea tehnicilor 
cognitiv-comportamentale. În cazul tulburărilor cauzate de uzul de substanţe 
psihoactive, intervenţia psihoterapeutică se focusează pe secvenţa comportamente 
şi cogniţii care conduc la consum, gestionarea craving-ului, evaluarea situaţiilor de 
risc, managementul de caz, reglarea emoţiilor şi schimbarea stilului de viaţă. În 
terapia cognitiv-comportamentală a abuzului de substanţe psihoactive, gândurile 
sunt privite ca având un rol esenţial în gestionarea comportamentului dependent 
(d.e. consumul de substanţe psihoactive), emoţiilor negative (depresie şi anxietate) 
şi în răspunsul psihologic (inclusiv simptomele sevrajului). Un principiu important 
al acestei abordări este acela că, într-o mare măsură, comportamentul dependent 
este un comportament învăţat şi poate fi modificat prin schimbarea procesului 
cognitiv-comportamental care l-a generat. Majoritatea clinicienilor şi cercetătorilor 
sunt de acord că diagnosticarea în spectru larg şi tratamentul simultan vor conduce 
la mai multe rezultate pozitive la pacienţii cu condiţii comorbide. 

6. CONCLUZII 

Apariţia tulburărilor duale psihiatrice în cazul abuzului de substanţe 
psihoactive constituie regula şi mai puţin excepţia, iar clinicienii trebuie să fie 
pregătiţi să evalueze şi să trateze ambele tulburări. Abordările tradiţionale de a trata 
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tulburările duale, inclusiv modelele de abordare a acestora în paralel şi secvenţial,  
s-au dovedit a fi ineficiente, fie datorită incapacităţii/imposibilităţii de a implica un 
singur specialist în tratarea ambelor tulburări, fie datorită eşecului de a răspunde 
interacţiunii dintre tulburări. Tratamentul integrat, caracterizat prin tratarea simultană  
a ambelor tulburări de către acelaşi clinician/aceeaşi echipă de clinicieni, este 
considerat ca fiind un răspuns adecvat, susţinut şi de cercetările în domeniu. 
Experienţa clinică de abordare a patologiei duale în cazul abuzului de substanţe 
psihoactive va fi particularizată într-un articol viitor.  

Primit în redacţie la: 19.12.2016 
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REZUMAT 

Comorbidităţile psihiatrice în rândul pacienţilor cu tulburări cauzate de uzul de substanţe 
psihoactive sunt frecvent întâlnite în practica clinică. Acest fapt generează multiple provocări în 
rândul practicienilor atât din perspectiva stabilirii diagnosticelor psihiatrice, cât şi din perspectiva 
prioritizării şi adecvării măsurilor terapeutice pentru a asigura stabilizarea pacientului şi menţinerea 
acestuia în tratament. Plecând de la provocările întâlnite în practica clinică privind impactul negativ al 
comorbidităţilor psihiatrice asupra rezultatelor intervenţiei psihoterapeutice, mi-am propus să realizez 
o analiză calitativă comprehensivă a aspectelor abordate în literatura de specialitate cu privire la: 
vulnerabilitate pre-existentă versus co-existenţa tulburărilor; condiţii bio-psiho-sociale de cauzalitate; 
repere diagnostice; abordarea terapeutică integrată. Se evidenţiază faptul că, pentru această categorie 
de pacienţi, evaluarea interdisciplinară devine o condiţie de bază pentru stabilirea unui diagnostic 
corect, definirea şi prioritizarea problemelor în cele trei arii şi dezvoltarea unui plan de intervenţie 
unitar. Articolul oferă un cadru teoretico-aplicativ pentru specialiştii din serviciile de tratament pentru 
persoanele consumatoare de droguri. 
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Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2016, 322 p.  

Autorul, un reputat profesor universitar şi unul dintre corifeii psihosocio-
logiei, ne mărturiseşte cu sinceritate: „Nu sunt foarte sigur că lucrurile despre care 
am povestit s-au întâmplat chiar aşa, cu precizie milimetrică, că replicile 
personajelor invocate le-am reprodus cu exactitate, cuvânt cu cuvânt. Memoria 
autobiografică este prin excelenţă subiectivă. Pot să jur însă că ceea ce-am scris 
salvo errore et omissione am scris cu bună credinţă, fără a încerca să-mi poleiesc 
trecutul, fără ponegrirea sau caricaturizarea cuiva, fără să mă opintesc să ridic 
statui trecutului sau prezentului. Am vrut să fiu un cronicar onest. Am reuşit 
oare?”. Deci, avem în faţa noastră o încercare de reconstituire, fie ea şi parţială, a 
tabloului societăţii româneşti în perioada instalării comunismului, apoi în timpul 
evenimentelor din 1989, precum şi bâjbâirea prin tranziţia fără sfârşit.  

Volumul este structurat în două părţi: din copilărie până la evenimentele din 
1989 şi de la aceste momente până în prezent. Profesorul Septimiu Chelcea ni se 
prezintă ca un martor avizat al transformărilor cadrelor sociale şi politice ale 
psihosociologiei timp de o jumătate de secol, o intersectare a istoriei familiale cu 
istoria socială a ştiinţelor sociale. 

Dixi et salvavi animam meam (Am spus şi mi-am izbăvit sufletul) formula 
folosită la sfârşitul spovedaniei în Biserica Catolică, dar şi de filosofii medievali la 
sfârşitul demonstraţiei, este credinţa profesorului Septimiu Chelcea, care are 
convingerea că „a spune ce ai avut de spus este datoria fiecăruia dintre noi, pentru 
că fiecare avem o filosofie de viaţă, chiar dacă nu o teoretizăm, şi cu toţii avem 
tendinţa de a ne apăra sinele în faţa judecăţii celorlalţi, cunoscuţi sau necunoscuţi, 
în faţa istoriei... Trecutul apare aşa cum şi-l amintesc oamenii, fiecare individ în 
parte şi largi categorii sociale, generaţii după generaţii. Este memoria socială, 
povestită şi repovestită...” 

Până la urmă, este vorba de găsirea amănuntului biografic, acea întâmplare 
măruntă care ne marchează. Într-un fel sugestiv şi metaforic, minunatul nostru 
profesor ne spune că schimbările sociale ne aruncă dintr-o parte în alta, ne dau cu 
capul de pereţi. Dar ceea ce ne face să ne redobândim echilibrul este identitatea 
fiecăruia din noi, care reprezintă în fapt intersecţia dintre ereditatea biologică  
şi socială cu istoria şi amănuntul biografic, ceea ce ne face să credem că avem  
un destin. 
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Reconstiturea magistrală a cartierului Uranus, renăscut ca pasărea Phoenix 
din propria cenuşă, văzut cu ochii copilului Septimiu, dar şi acoperit nostalgic de 
melancolia bunicului Septimiu, Şcoala elementară de băieţi nr. 3, Liceul Nicolae 
Bălcescu, figuri ale foştilor colegi, anii de facultate, cu aşa-numitul dezgheţ ideologic 
în Facultatea de Filosofie, care a fost şi nu prea, prieteniile din facultate (aici o 
atenţie sporită este acordată relaţiei cu profesorul Adrian Neculau, frumoasă, 
tumultoasă, melancolică şi cu regrete şi frustrări mărturisite sau nu; vezi p. 84–89), 
parcursul profesional (periplul prin instituţii care de care mai prestigioase – Institutul 
de Psihologie al Academiei, prin repartiţie guvernamentală, sectorul de psihologie 
socială condus de Traian Herseni, celebra Academie Ştefan Gheorghiu, Universitatea 
din Bucureşti, Institutul Naţional de Informaţii, al cărui rector a fost, din nou, după 
evenimentele din 1989, Institutul de Psihologie şi Facultatea de Sociologie), toate 
acestea sunt realizate cu echilibru, umor fin, melancolie justificată, cu ochiul atent 
al analistului specialist în psihologie socială, dar şi cu talentul unui veritabil autor 
de science fiction care se joacă din plin cu metaforele. 

Aş menţiona dialogul autorului cu maestrul Traian Herseni, autor al primului 
manual universitar de psihologie socială din România, pentru desluşirea unor 
„taine” privitoare la relaţiile din mediul universitar şi ştiinţific. Deşi se spunea, se 
ştia că T.H. era autorul, el se trecuse ca al doilea autor, primul fiind Mihai Ralea. 
Septimiu Chelcea, fiindcă umbla vorba că academicianul Ralea doar a semnat cartea, îl 
întreabă: Este adevărat că Mihai Ralea nu a scris niciun rând din această carte? Iar 
magistrul îi răspunde cu umor şi eleganţă: să-ţi spun care este relaţia mea cu Ralea: 
când drumul este neted şi uscat, îl iau eu în braţe; când drumul este accidentat, mă 
ia el în braţe pe mine (se referea la faptul că Mihai Ralea, fiind demnitar în regimul 
comunist, l-a ocrotit pe Herseni). 

Sunt tentată să mai menţionez şi alte amănunte biografice din viaţa şi activitatea 
profesorului universitar Septimiu Chelcea, amănunte care întregesc imaginea societăţii 
româneşti în diversele sale perioade de evoluţie, dar cu siguranţă voi nedreptăţi 
persoane, evenimente, care ar merita cu prisosinţă prezentate, aşa că mă limitez la 
a-l întreba pe Profesor: Ce fel de om sunteţi şi aţi fost, domnule Septimiu Chelcea? 
Un om de calitate, precum vă caracteriza Henri H. Stahl, un intelectual care se 
droghează cu iluzii în numele profesiei şi familiei, cum spunea Mihai Botez, sau 
supravieţuitorul, aşa cum vă vedeţi dvs. înşivă? Cea mai potrivită caracterizare a 
dvs. şi care se potriveşte în mare măsură cu opinia mea despre profesorul Septimiu 
Chelcea, despre magistrul Septimiu Chelcea, despre colegul Septimiu, am găsit-o 
într-un interviu cu prof. universitar Luminiţa Iacob: din punct de vedere profesional: 
multidisciplinar, sociolog total; social: fără complexe, direct, amiciţie necondiţionată, 
iubeşte viaţa şi o trăieşte din plin. Un om normal, o raritate azi; comunicarea: 
replică rapidă, incisivă, hâtru, senin, umor superior – îngăduitor, generos; ca fibră: 
român patriot, pe linia tatălui, om de sub munte – răzeşime rezistentă şi încăpăţânată! 
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Cu siguranţă mai intră în discuţie şi: implicarea entuziastă, interesul viu faţă de 
orice este interesant, frumos, sensibil, eleganţa gândului şi faptei, tinereţea spiritului, 
onestitatea, neechivocul atitudinal, luarea de poziţie, sensibilitatea la paradox, 
preocuparea de a incita şi antrena, mândria de a fi tatăl fiilor săi, realismul, 
echilibrul, firescul, capitularea în faţa nepoţilor, mâhnirea dar şi mândria de neam, 
atracţia pentru exprimarea plastică şi metaforă, autoexigenţa, atracţia pentru inedit, 
autocritica, optimismul, seninătatea, autoironia, ochiul de artist fotograf, bonomia. 
Ce ar mai fi de spus? 

Vă las pe voi, cei care veţi citi această minunată încercare de reconstituire a 
unei epoci, a unui sistem relaţional, succesele şi eşecurile unui Om, călător printre 
amănuntele biografice, printre flash-urile care reconstruiesc un domeniu, o profesie, 
aşa cum au fost. Căci, aşa cum mărturiseşte însuşi Magistrul „În viaţa de zi cu zi 
navigăm pe ape învolburate: memoria ne este dar mai util decât idealurile”. 

Doina Ştefana Săucan 



 




