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STUDII ŞI CERCETĂRI 
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– studiu pilot – 
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Abstract 

The current research aims to highlight the extent to which the presence of VUCA events is 
recognized by social actors, depending on gender and life experience. The sensitivity of male and 
female subjects of different ages and different life experiences to this phenomenon in the different 
areas of psychic processuality of manifestation was pursued. The research was conducted on a group 
of 106 people, of which 30 male and 76 female, aged 18 to 61. The subjects were administered the 
VUCA Questionnaire (Cracsner, Gherghinescu, 2017). 

Research data showed how sensitivity maps, at VUCA manifestations of male and female 
subjects, have different configurations both in terms of sensitivity to VUCA parameters and in terms 
of its manifestation in different areas. The study reveals that life experience seems to influence the 
recognition of VUCA parameters, but on the background of predominantly negative correlations. 
Also, the results have suggested that life experience leaves a distinct mark on women and men 
playing an ambivalent role, facilitating in some situations or inhibiting in others the awareness 
frequency of VUCA parameters. 

By addressing the issue of relating social actors to VUCA-type situations, it was attempted to 
circumscribe as precisely as possible strong points, as points of support and vulnerabilities, as 
intervention points with a view to identifying, training and developing resources for efficient coping 
to these realities of everyday life. 

Cuvinte-cheie: VUCA, gen, experienţă de viaţă, zone ale procesualităţii psihice, conştientizare 
VUCA. 

Keywords: VUCA, gender, life experience, areas of psychic processuality, VUCA awareness. 

1. AXE DE REFLECŢIE 

VUCA, adică volatilitate, incertitudine, complexitate, ambiguitate, semnifică 
atribute ce se referă la statusul informaţiilor din matricea informaţională la care se 
raportează actorii sociali şi constituie o realitate a vieţii cotidiene, vizând condiţii şi 
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situaţii de viaţă (Desautels, 2015). Înţelegerea fenomenului VUCA, în comportamentele 
de grup ale organizaţiilor şi ale persoanelor, este tributară semnificaţiei conferite 
fiecărei componente specifice. 

Volatilitatea se referă la natura şi dinamica schimbării, la instabilitate, iar 
incertitudinea la lipsa de previzibilitate a problemelor şi evenimentelor, în general 
la lipsa de informaţii (Bennett, Lemoine, 2014). Cei doi parametri vizează zona în 
care „ştiu că nu ştiu” – known unknowns (Rumsfeld, 2011). 

Complexitatea ne conduce la multiplele legături cauză–efect, la prezenţa 
multor variabile şi componente interconectate, iar ambiguitatea, la insuficienta 
înţelegere şi la semnificaţiile multiple ce pot fi conferite informaţiilor (Bennett, 
Lemoine, 2014). Aceşti doi parametri ne oferă o întâlnire cu situaţia „nu ştiu că nu 
ştiu” – unknown unknowns, atunci când nu există precedente sau cadre de referinţă 
la care să se apeleze (Rumsfeld, 2002, 2018; Jones, 2013).  

VUCA face deci referire la patru tipuri distincte de provocări care solicită 
patru tipuri diferite de răspunsuri, ceea ce face dificilă cunoaşterea modului de 
abordare a unei situaţii.  

Aceşti parametri se constituie într-o grilă de lectură a realităţii prin care 
actorii sociali şi organizaţiile percep starea prezentă şi cea viitoare, rezolvă 
probleme, iau decizii, fac proiecte de viitor. 

Nu toate problemele cu care actorii sociali se confruntă în cotidian sunt de tip 
VUCA. În acest sens, modelul Cynefin (Snowden, 1999, Snowden, 2000, Kurtz, 
Snowden, 2003) oferă o taxonomie a situaţiilor problematice cu care se poate 
confrunta actorul social, care a fost detaliată într-un articol precedent (Cracsner, 
Gherghinescu, 2018, p. 9–13). Acolo ne-am interogat în ce măsură volatilitatea, 
incertitudinea, complexitatea şi ambiguitatea sunt resimţite şi recunoscute ca atare 
de către actorii sociali în viaţa cotidiană. 

Datele cercetării anterior menţionate au arătat cum toate componentele 
VUCA sunt conştientizate de către actorii sociali, dar şi resimţite cu frecvenţe 
diferite de către aceştia. Aceleaşi date ale cercetării au scos în evidenţă faptul că 
manifestările VUCA sunt recunoscute în toate zonele procesualităţii psihice 
analizate, dar, în unele dintre acestea, ele sunt resimţite cu o frecvenţă mai mare, 
părând, în acelaşi timp, că fiecare componentă structurală VUCA are zone 
preferenţiale de manifestare în cadrul procesualităţii psihice, unde sunt mai clar 
percepute (Cracsner, Gherghinescu, 2018, p. 21). 

2. METODĂ 

Valorificând datele de cercetare, în prezentul studiu am plecat de la premisa 
că VUCA, fiind o prezenţă inerentă atât în viaţa profesională, cât şi în cea 
particulară, poate afecta bărbaţi şi femei, segmente ale populaţiei extinse pe un 
evantai mare de vârstă, având în spate mai multă sau mai puţină experienţă de viaţă 
şi, totodată, ne-am întrebat în ce măsură sunt conştientizate manifestările VUCA de 
către aceştia.  
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2.1. OBIECTIV 

Prezenta cercetare urmăreşte două axe de investigaţie. În primul rând, se 
focusează asupra posibilelor diferenţe de gen în recunoaşterea parametrilor VUCA 
şi a zonelor lor de manifestare. În al doilea rând, se centrează asupra posibilelor 
diferenţe generate de relaţiile dintre experienţa de viaţă, operaţionalizată prin vârstă 
şi frecvenţa perceperii manifestărilor VUCA, în aceleaşi zone ale procesualităţii 
psihice. În final, cercetarea încearcă să integreze datele obţinute din cele două axe 
de investigaţie (gen şi experienţă de viaţă), precum şi din frecvenţa perceperii 
manifestărilor componentelor VUCA. 

2.2. ÎNTREBĂRI DE CERCETARE 

1. Se înregistrează diferenţe în ceea ce priveşte frecvenţa de recunoaştere a 
manifestărilor VUCA şi a componentelor sale între subiecţii de gen masculin şi cei 
de gen feminin? 

2. În zonele procesualităţii psihice, se pot pune în evidenţă diferenţe în ceea 
ce priveşte frecvenţa de conştientizare a manifestărilor VUCA între subiecţii de 
gen masculin şi cei de gen feminin? 

3. Se poate pune în evidenţă o relaţie între nivelul de conştientizare VUCA şi 
al componentelor sale şi experienţa de viaţă operaţionalizată prin vârstă? 

4. Există o relaţie între percepţia frecvenţei de manifestare VUCA în cadrul 
unor zone ale procesualităţii psihice şi experienţa de viaţă operaţionalizată prin 
vârstă? 

2.3. INSTRUMENTE DE CERCETARE 

Ca instrument de evaluare, a fost utilizat Chestionarul VUCA (Cracsner, 
Gherghinescu, 2017), care urmăreşte să identifice frecvenţa de conştientizare a 
manifestărilor parametrilor VUCA în viaţa cotidiană. 

Chestionarul cuprinde 20 de întrebări şi ia în considerare cinci zone ale 
procesualităţii psihice în care VUCA îşi poate face mai pregnant simţită prezenţa: 
percepţia situaţiilor de viaţă (zona 1); rezolvarea de probleme (zona 2); luarea deciziilor 
(zona 3); analiza consecinţelor deciziei luate (zona 4); elaborarea proiectele de 
viitor (zona 5). 

În fiecare dintre aceste zone ale procesualităţii psihice este analizată frecvenţa cu 
care sunt recunoscute cele patru dimensiuni VUCA: volatilitatea, incertitudinea, 
complexitatea, ambiguitatea. Din însumarea scorurilor frecvenţelor specifice fiecărei 
zone rezultă un scor total VUCA. 

Măsurarea gradului de conştientizare a existenţei fenomenului VUCA, pentru 
aceste situaţii de viaţă, s-a realizat cu ajutorul unei scale de tip Likert cu şapte 
trepte: 1 = niciodată; 2 = foarte rar; 3 = rar, 4 = uneori; 5 = des; 6 = foarte des; 7 = 
întotdeauna. 

Întrebările vizează viaţa cotidiană, la modul general, fără specificaţii referitoare 
la viaţa privată sau cea profesională. Calculul statistic arată că indicele general 
Cronbach`s Alpha este α = .889.  
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2.4. SUBIECŢI 

Chestionarul a fost aplicat unui număr de 106 subiecţi dintre care 30 de gen 
masculin (28,31%) şi 76 de gen feminin (71,69), cu vârste cuprinse între 18 şi 61 de 
ani: 20–29 ani, 53 subiecţi (50,00%), 30–39 ani, 31 subiecţi (29,25%), 40–49 ani, 
10 subiecţi (9,43%), 50–59 ani, 10 subiecţi (9,43%) şi 60–61 ani, 2 subiecţi (1,89%). 

2.5. PROCEDURĂ 

Datele obţinute, prelucrate cu programul SPSS, au fost supuse unei analize 
complexe de tip macrostructural, respectiv microstructural. Analiza de tip macro-
structural, din perspectivă molară, s-a focalizat pe componentele VUCA, pe de o 
parte, şi pe ariile lor de manifestare, pe de altă parte. Analiza microstructurală, din 
perspectivă moleculară, a luat în considerare fiecare componentă VUCA în raport 
cu fiecare zonă a procesualităţii psihice. Ambele tipuri de analiză sunt discutate în 
detaliu la prezentarea şi interpretarea datelor. 

3. PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR 

3.1. RELAŢIA DINTRE VUCA ŞI GEN 

3.1.1. Analiză macrostructurală 
În prima parte a studiului a fost analizată relaţia dintre VUCA şi manifestările 

sale în zonele procesualităţii psihice, urmărindu-se existenţa unor posibile diferenţieri 
de gen. 

Prima întrebare de cercetare a urmărit punerea în evidenţă a unor diferenţe cu 
privire la frecvenţa de recunoaştere a manifestărilor VUCA şi a componentelor sale 
între subiecţii de gen masculin şi cei de gen feminin (Tabelul nr. 1). Se poate 
observa că subiecţii de gen masculin au obţinut o medie de m = 66,43, în timp ce 
subiecţii de gen feminin au obţinut o medie de m = 73,72, iar, în valoare absolută, 
diferenţa de medii este de ∆ = 7,29. Astfel, se poate constata înregistrarea unei 
diferenţe semnificative în ceea ce priveşte scorul total VUCA (t = 2,428; p = .017). 

Subiecţii de gen feminin recunosc cu o frecvenţă semnificativ mai mare 
manifestările VUCA decât subiecţii de gen masculin. 

Tabelul nr. 1 
Mediile subiecţilor la componentele VUCA în funcţie de gen 

Media componentelor VUCA VUCA 
 

Gen Volatilitate Incertitudine Complexitate Ambiguitate 
Total 

VUCA 

masculin 
n = 30 16,63 16,43 17,06 16,30 66,43 

feminin 
n = 76 17,21 18,25 19,81 18,44 73,72 
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Analizând mediile obţinute de cele două grupuri, structurate în funcţie de gen 
pe componentele VUCA, se constată diferenţe semnificative ce privesc complexitatea 
(t = 2,973; p = .004; ∆ = 2,75) şi ambiguitate (t = 2,482; p = .014, ∆ = 2,14). Aceste 
două componente sunt semnificativ mai frecvent recunoscute de subiecţii de gen 
feminin decât de cei de gen masculin. 

 
Figura nr. 1. Histograma mediilor subiecţilor la cele patru componente VUCA în funcţie de gen. 

La celelalte două componente VUCA, volatilitatea (t = .786; p = .434, ∆ = 
0,58) şi incertitudinea (t = 1,948; p = .054; ∆ = 1,82) nu se înregistrează diferenţe 
semnificative între bărbaţi şi femei. Se poate remarca totuşi o tendinţă spre 
semnificaţie la componenta incertitudine, în sensul că subiecţii de gen feminin au 
tendinţa să fie mai sensibili la această variabilă decât subiecţii de gen masculin, 
diferenţa de medii neatingând însă semnificaţia statistică. 

Se poate constata cum calculele statistice au scos în evidenţă câteva diferenţe 
semnificative între genuri referitoare la sensibilitatea în perceperea manifestărilor 
VUCA. Astfel, subiecţii de gen feminin conştientizează semnificativ mai mult, în 
general, prezenţa VUCA şi, în special, dimensiunile ei referitoare la complexitatea 
şi ambiguitatea unor informaţii, decât subiecţii de gen masculin. 

Cea de-a doua întrebare de cercetare se interoga asupra zonelor 
procesualităţii psihice în care se pot pune în evidenţă diferenţe în ceea ce priveşte 
frecvenţa de conştientizare a manifestărilor VUCA, între subiecţii de gen masculin 
şi cei de gen feminin (Tabelul nr. 2). 

Tabelul nr. 2 
Mediile frecvenţei conştientizării VUCA la cele cinci zone ale procesualităţii psihice în funcţie de gen 

Zone ale procesualităţii psihice 
Z1 – zona 1 Z2 – zona 2 Z3 – zona 3 Z4 – zona 4 Z5 – zona 5 

 VUCA 
 
 
Gen 

Percepţia 
situaţiilor de 

viaţă 

Rezolvarea 
de probleme

Luarea 
deciziilor 

Analiza 
consecinţei 

deciziei 

Elaborarea 
proiectelor de 

viitor 
masculin 
n = 30 15,00 14,40 12,76 12,40 11,86 

feminin 
n = 76 17,23 16,01 14,01 13,00 13,46 
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Şi în ceea ce priveşte zonele procesualităţii psihice investigate, s-au înregistrat 
câteva diferenţe semnificative între frecvenţa de conştientizare VUCA a subiecţilor 
de gen feminin şi a celor de gen masculin. 

 
Figura nr. 2. Histograma frecvenţei conştientizării VUCA la cele cinci zone  

ale procesualităţii psihice în funcţie de gen. 

Diferenţele semnificative apar în Z1 – zona percepţiei asupra situaţiilor de 
viaţă (t = 3,208; p = .002; ∆ = 2,23) şi în Z2 – zona rezolvării de probleme (t = 2,270;  
p = .025; ∆ = 1,61). În ambele zone, subiecţii de gen feminin dovedesc o sensibilitate 
mai mare la VUCA, în raport cu subiecţii de gen masculin. Se poate remarca, din 
nou, o tendinţă spre semnificaţie (t = 1,944; p = .055; ∆ = 1,60) referitoare la elaborarea 
proiectelor de viitor (Z5), unde subiecţii de gen feminin au tendinţa să simtă mai 
frecvent VUCA decât subiecţii de gen masculin. 

În celelalte două zone investigate, şi anume Z3 – zona de luare a deciziilor (t = 
1,685; p = .095; ∆ = 1,25) şi Z4 – zona de analiză a consecinţei deciziei (t = .786;  
p = .434; ∆ = 0,60), comportamentul celor două categorii de subiecţi este similar, 
dar nesemnificativ statistic. 

Prin urmare, din datele cercetării rezultă o capacitate de conştientizare a 
frecvenţei manifestărilor VUCA semnificativ mai mare la subiecţii de gen feminin 
decât la cei de gen masculin, iar această sensibilitate crescută se referă însă doar la 
percepţia situaţiilor de viaţă şi la rezolvarea de probleme. 

3.1.2. Analiză microstructurală 
În continuare, am încercat să integrăm, într-o analiză mai aprofundată, 

rezultatele obţinute la analiza de gen referitoare la componentele VUCA şi la 
zonele de manifestare a acesteia. Pentru aceasta, am încercat să analizăm posibile 
diferenţe între subiecţii de gen masculin şi feminin cu privire la manifestările 
fiecărei componente VUCA în fiecare dintre cele cinci zone ale procesualităţii 
psihice investigate. 

Încercând să circumscriem mai exact punctele în care se manifestă diferenţe 
semnificative în frecvenţa de conştientizare VUCA între subiecţii de gen masculin 
şi feminin (Tabelul nr. 3), am analizat semnificaţia diferenţelor dintre mediile 
frecvenţelor obţinute de aceştia la fiecare componentă VUCA şi în fiecare zonă a 
procesualităţii psihice. Astfel, s-au obţinut diferenţe semnificative de conştientizare 
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a manifestărilor în: AZ3 – ambiguitate în zona de luare a deciziilor (t = 2,410; p = .018; 
∆ = 0,64); CZ1 – complexitate în zona percepţiei situaţiilor de viaţă (t =3,505; p = 001; 
∆ = 1,17); AZ2 – ambiguitate în zona rezolvării de probleme (t =2,502; p = .014;  
∆ = 0,66); CZ5 – complexitate în zona elaborării proiectelor de viitor (t =2,207;  
p = .029; ∆ = 0,72). De asemenea, a fost pusă în evidenţă şi o tendinţă spre 
semnificaţie ce priveşte conştientizarea incertitudinii în zona percepţiei situaţiilor 
de viaţă (t = 1,872; p = .054). 

Tabelul nr. 3 
Diferenţe semnificative pe componente şi zone ale VUCA în funcţie de gen 

Componente şi zone ale VUCA 
AZ3 CZ1 AZ2 CZ5 

Variabile  
 
 
 
Gen 

Ambiguitate în 
zona de luare a 

deciziilor 

Complexitate în 
zona percepţiei 

situaţiilor de viaţă

Ambiguitate în 
zona rezolvării de 

probleme 

Complexitate în zona 
elaborării proiectelor 

de viitor 
masculin 
n = 30 2,96 3,46 2,53 2,60 

feminin 
n = 76 3,60 4,63 3,19 3,32 

În Figura nr. 3 se prezintă histograma principalelor diferenţe semnificative 
înregistrate între subiecţii de gen masculin şi feminin. 

 
Figura nr. 3. Histograma diferenţelor semnificative pe componente şi zone ale VUCA  

în funcţie de gen. 

Analiza microstructurală efectuată vine în completarea datelor obţinute prin 
verificarea primelor două întrebări de cercetare. Prin urmare, în situaţii de tip 
VUCA au reieşit diferenţe semnificative între subiecţii de gen masculin şi cei de 
gen feminin în ceea ce priveşte sensibilitatea la complexitatea şi ambiguitatea unor 
informaţii în percepţia situaţiilor de viaţă şi în zona rezolvării de probleme. Aceste 
sensibilităţi, semnificativ mai sporite la subiecţii de gen feminin, au putut fi mai 
bine precizate prin calculele statistice efectuate.  

 După cum ne-am aşteptat, diferenţe semnificative de gen au fost scoase în 
evidenţă şi cu privire la conştientizarea complexităţii în zona percepţiei asupra 
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vieţii şi a ambiguităţii în zona rezolvării de probleme. Pe lângă aceste date, au mai 
apărut însă diferenţe semnificative care se referă la sesizarea complexităţii în zona 
elaborării proiectelor de viitor şi a ambiguităţii în zona de luare a deciziilor, în 
favoarea subiecţilor de gen feminin. Între celelalte componente şi zone ale 
procesualităţii VUCA nu s-au înregistrat diferenţe semnificative de gen. 

3.2. RELAŢIA DINTRE VUCA ŞI EXPERIENŢA DE VIAŢĂ 

În următorul segment de cercetare s-a urmărit analizarea relaţiei dintre frecvenţa 
de recunoaştere a componentelor VUCA şi a manifestărilor sale în diferite zone ale 
procesualităţii psihice şi experienţa de viaţă a subiecţilor. Am plecat de la premisa 
că vârsta reflectă experienţa de viaţă acumulată, în sensul că, cu cât ea este mai 
înaintată, cu atât experienţa din spatele actorului social este mai mare.  

3.2.1. Analiză macrostructurală 
Cea de-a treia întrebare de cercetare a vizat relaţia dintre nivelul de conştientizare 

VUCA şi a componentelor sale şi experienţa de viaţă a subiecţilor operaţionalizată 
prin vârstă. Pentru aceasta, aşa cum se prezintă în Tabelul nr. 4, am realizat o 
grupare a subiecţilor pe grupe de vârstă (GV) şi am calculat media frecvenţelor pe 
componentele VUCA. Se observă imediat că grupele de vârstă nu sunt echivalente 
ca număr de subiecţi şi, mai mult de atât, există diferenţe semnificative de volum. 

Tabelul nr. 4 
Mediile la cele patru componente structurale VUCA pe intervale de vârstă în ani 

Componentele VUCA Variabile 
Grupe 
 de vârstă V U C A 

VUCA 
total 

Media 17.53 19.66 20.60 19.26 77.06 18–19 N 15 15 15 15 15 
Media 17.00 18.62 19.78 18.54 73.94 20–29 N 37 37 37 37 37 
Media 16.93 16.03 17.81 16.62 67.40 30–39 

N 32 32 32 32 32 
Media 17.10 18.00 18.20 17.20 70.50 40–49 

N 10 10 10 10 10 
Media 17.40 17.40 19.00 18.40 72.20 50–59 

N 10 10 10 10 10 
Media 15.00 14.50 17.50 14.00 61.00 60–69 

N 2 2 2 2 2 
Media 17.06 17.73 19.03 17.83 71.67 Total N 106 106 106 106 106 

Din studiul corelaţiilor, prezentate în Tabelul nr. 5, rezultă o serie de informaţii 
importante.  
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Tabelul nr. 5 
Corelaţiile dintre nivelul de conştientizare a componentelor VUCA şi experienţa de viaţă 

VUCA
Statistică V U C A VUCA 

total 
Corelaţia Pearson .005 -.199* -.156 -.152 -.153 
Sig. (bilateral) .956 .041 .109 .121 .118 

Vârsta 

N 106 106 106 106 106 
* Corelaţia este semnificativă la pragul de 0.05 (2-bilateral). 

O primă constatare se referă la faptul că, exceptând volatilitatea informaţiilor, 
unde se înregistrează o corelaţie pozitivă (r = .005; p = .956) şi nesemnificativă, 
toate celelalte corelaţii sunt negative. O a doua constatare este evidenţiată de corelaţiile 
negative şi nesemnificative statistic dintre experienţa de viaţă şi: VUCA scor total 
(r = -.153; p = .118); complexitate (r = -.156; p = .109) şi ambiguitate (r = -.152;  
p = .121). Se pare că între experienţa de viaţă şi frecvenţa conştientizării manifestărilor 
VUCA (volatilitate, complexitate, ambiguitate şi VUCA total) nu există o relaţie 
semnificativă din punct de vedere statistic. Singura corelaţie negativă, dar semnificativă 
statistic, se înregistrează la componenta incertitudine (r = -.199; p = .041). Datele 
cercetării par a arăta o sensibilitate crescută la parametrul de incertitudine a 
informaţiilor în situaţii de tip VUCA la subiecţii cu mai puţină experienţă de viaţă, 
sensibilitate care pare a scădea pe măsură ce se acumulează experienţă. Pe această 
linie de idei pare că experienţa este un factor frenator al frecvenţei conştientizării 
acestei componente VUCA. 

Analiza informaţiilor a continuat cu studiul diferenţelor de medii dintre cele 
şase grupe de vârsta (GV) şi componentele VUCA, aşa cum se prezintă în Tabelul 
nr. 6. Rezultă că între diferitele grupe de vârstă şi experienţa de viaţă nu există 
diferenţe semnificative statistic. 

Tabelul nr. 6 
Testul de semnificaţie ANOVA (One-Way) pentru diferenţele de medii dintre nivelul  

de conştientizare a componentelor VUCA şi experienţa de viaţă 

 Suma 
pătratelor df Medie 

pătrată F Sig. 
Între grupuri 13.629 5 2.726 .229 .949 
În grupuri 1188.908 100 11.889   V 

Total 1202.538 105    
Între grupuri 200.699 5 40.140 2.210 .059 
În grupuri 1815.905 100 18.159   U 

Total 2016.604 105    
Între grupuri 117.004 5 23.401 1.195 .317 
În grupuri 1958.845 100 19.588   C 

Total 2075.849 105    
Între grupuri 132.651 5 26.530 1.591 .170 
În grupuri 1667.623 100 16.676   A 

Total 1800.274 105    
Între grupuri 1454.450 5 290.890 1.467 .207 
În grupuri 19834.644 100 198.346   VUCA 

total Total 21289.094 105    
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Prin rafinarea metodei de analiză, odată cu utilizarea testului t de semnificaţie 
a diferenţei de medii dintre două grupuri independente, aşa cum se prezintă în 
Tabelul nr. 7, se constată, totuşi, câteva diferenţe semnificative între unele grupuri 
de vârstă (GV), astfel:  

– Între GV 1 (18–19 ani; N = 15) şi GV 3 (30–39 ani; N = 32) pe următoarele 
componente ale VUCA: incertitudine (U), unde t = 3.07, p = .004; complexitate 
(C), unde t = 2.04, p = .047; ambiguitate (A), unde t = 2.01, p = .049; total VUCA 
(VUCAt), unde t = 2.41, p = .020; 

– Între GV 2 (20–29 ani; N = 37) şi GV 3 (30–39 ani; N = 32) pe componenta 
incertitudine (U) din VUCA, unde t = 2.46, p = .016; 

– Între GV 2 (20–29 ani; N = 37) şi GV 6 (60–69 ani; N = 2) pe componenta 
ambiguitate (A) din VUCA, unde t = 6.70, p = .001; 

– Între GV 3 (30–39 ani; N = 32) şi GV 6 (60–69 ani; N = 2) pe componenta 
ambiguitate (A) din VUCA, unde t = 3.62, p = .001. 

Tabelul nr. 7 
Semnificaţia diferenţei de medii prin Independent Samples Test 

Testul Levene pentru 
egalitatea varianţelor t-test pentru egalitatea mediilor 

95% CI 

Semnificaţie  
statistică 

Variabile 
GV şi VUCA  F Sig. t df Sig. (2) Diferenţa 

de medii L U 

U 
Egalitatea 
varianţelor 

asumată 
.117 .734 3.07 45 .004 3.63 1.25 6.02 

C 
Egalitatea 
varianţelor 

asumată 
.069 .794 2.04 45 .047 2.78 .034 5.54 

A 
Egalitatea 
varianţelor 

asumată 
.004 .949 2.01 45 .049 2.64 .006 5.27 

GV 1-3 
18-19/30-39  
N = 15-32 

VUCAt 
Egalitatea 
varianţelor 

asumată 
.735 .396 2.41 45 .020 9.66 1.60 17.7 

GV 2-3 
20-29/30-39 
N = 37-32 

U 
Egalitatea 
varianţelor 

asumată 
1.187 .280 2.46 67 .016 2.59 .496 4.68 

GV 2-6 
20-29/60-69 
N = 37-2 

A 
Egalitatea 
varianţelor  
neasumată 

4.109 .050 6.70 37 .001 4.54 3.16 5.91 

GV 3-6 
30-39/60-69 
N = 39-2 

A 
Egalitatea 
varianţelor  
neasumată 

4.579 .040 3.62 31 .001 2.62 1.14 4.10 

Datele cercetării par să confirme o afirmaţie anterioară, conform căreia se 
arăta o sensibilitate crescută la componenta de incertitudine (U) a informaţiilor, în 
situaţii de tip VUCA, la subiecţii cu mai puţină experienţă de viaţă. Sensibilitatea 
pare a scădea pe măsură ce se acumulează experienţă. Totodată, într-o oarecare 
măsură, sensibilitatea se extinde în mod relativ şi pe grupele de vârstă 20–29 de 
ani, respectiv 30–39 de ani. Pe aceste linii de idei, se pare că experienţa este un 
factor frenator al frecvenţei conştientizării acestor componente VUCA. 
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Cea de-a patra întrebare de cercetare, şi ultima pentru acest studiu, s-a axat 
asupra unor posibile relaţii între frecvenţa percepţiei manifestărilor VUCA în 
cadrul unor zone ale procesualităţii psihice şi experienţa de viaţă operaţionalizată 
prin vârstă. 

Pentru aceasta, aşa cum se prezintă în Tabelul nr. 8, am realizat o grupare a 
subiecţilor pe grupe de vârstă (GV) şi am calculat media frecvenţelor pe zone ale 
procesualităţii psihice. Se observă imediat că grupele de vârstă nu sunt echivalente 
ca număr de subiecţi şi, mai mult de atât, există diferenţe semnificative de volum. 

Tabelul nr. 8 
Mediile la cele cinci zone ale procesualităţii psihice pe intervale de vârstă în ani 

Z1 – zona 1 Z2 – zona 2 Z3 – zona 3 Z4 – zona 4 Z5 – zona 5  Zone  
 

Grupe  
de vârstă 

Percepţia 
situaţiilor de 

viaţă 

Rezolvarea 
de probleme 

Luarea 
deciziilor 

Analiza 
consecinţei 

deciziei 

Elaborarea 
proiectelor 

de viitor 
Media 17.60 16.06 14.06 15.00 14.33 18–19 N 15 15 15 15 15 
Media 17.43 16.05 13.83 13.54 13.08 20–29 N 37 37 37 37 37 
Media 15.59 14.71 13.09 11.31 12.68 30–39 

N 32 32 32 32 32 
Media 16.30 15.70 13.90 12.60 12.00 40–49 

N 10 10 10 10 10 
Media 15.70 15.90 14.50 12.80 13.30 50–59 

N 10 10 10 10 10 
Media 16.00 14.50 11.00 9.00 10.50 60–69 

N 2 2 2 2 2 
Media 16.60 15.57 13.66 12.83 13.00 Total N 106 106 106 106 106 

Tabelul nr. 9 
Corelaţiile dintre sensibilitatea perceperii VUCA în zonele procesualităţii psihice  

şi experienţa de viaţă 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 
Corelaţia Pearson -.187 -.053 -.018 -.238* -.121 
Sig. (bilateral) .055 .591 .852 .014 .217 Vârsta 
N 106 106 106 106 106 

Din studiul corelaţiilor, prezentate în Tabelul nr. 9, rezultă o serie de informaţii 
importante.  

Corelaţiile dintre vârstă şi toate zonele procesualităţii psihice de manifestare 
VUCA, fie că sunt sau nu semnificative, sunt negative. O singură corelaţie este însă 
semnificativă şi această vizează analiza consecinţei deciziilor luate – Z4 (r = -.238; 
p = .014). 
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Toate celelalte corelaţii sunt negative, dar nu ating semnificaţia statistică: 
zona rezolvării de probleme – Z2 (r = -.053; p = .591), zona de luare a deciziilor – 
Z3 (r = -.018; p = .852), şi zona elaborării proiectelor de viitor – Z5 (r = -.121; p = .217). 
În zona percepţiei situaţiilor de viaţă – Z1 (r = -.187; p = .055), se înregistrează o 
tendinţă spre semnificaţie, în sensul că manifestările VUCA din această zonă tind 
să fie mai bine percepute de subiecţii cu mai puţină experienţă de viaţă. 

Aceste aspecte relevă faptul că sensibilitatea la manifestările VUCA se 
manifestă doar în zona analizei consecinţei deciziei şi este mai slab conturată în 
zona percepţiei situaţiilor de viaţă, unde o experienţă mai redusă de viaţă 
favorizează percepţia ei. Transpare din nou ideea unui rol inhibitor al acumulării 
experienţei de viaţă asupra sensibilităţii la unele componente VUCA, în anumite 
contexte situaţionale. 

3.2.2. Analiză microstructurală 
În continuare, am încercat să aprofundăm analiza prin investigarea percepţiei 

manifestărilor tuturor componentelor VUCA în fiecare arie a procesualităţii psihice, 
pentru subiecţi cu un evantai larg de vârstă. 

Această analiză de detaliu a scos în evidenţă rezultate mai nuanţate, proiectând o 
altă lumină asupra rolului jucat de experienţa de viaţă asupra conştientizării 
prezenţei VUCA, înregistrându-se corelaţii semnificative, atât pozitive, cât şi negative. 

Pe linia corelaţiilor semnificative negative ies în evidenţă: volatilitatea în 
zona analizei consecinţelor luării deciziei – VZ4 (r = -.285; p = .003), incertitudinea 
în zona luării deciziilor – UZ3 (r = -.201 p = .038) şi tot incertitudinea în zona 
proiectelor de viitor – UZ5 (r = -.205¸ p = .035). Aceste componente VUCA sunt 
mai bine resimţite, în zonele mai sus menţionate, în condiţii de mai puţină 
experienţă de viaţă. 

Pe de altă parte, se înregistrează corelaţii semnificative pozitive în ceea ce 
priveşte volatilitatea în zona elaborării proiectelor de viitor - VZ5 (r = .207; p = .033) şi 
volatilitatea în zona de luare a deciziilor - VZ3 (r = .344; p = .000). 

Au fost puse în evidenţă şi câteva tendinţe spre semnificaţie a unor corelaţii 
negative: ambiguitatea în zona percepţiei situaţiilor de viaţă – AZ1 (r = -.176; p = .070), 
ambiguitatea în zona elaborării proiectelor de viitor – AZ5 (r = -.176; p = .071), 
complexitatea în zona analizei consecinţei deciziei – CZ4 (r = -.179; p = .066). 

Datele, astfel obţinute, completează şi detaliază rezultatele obţinute anterior. 
Acestea arată cum o sensibilitate crescută, în conştientizarea unor componente 
VUCA în anumite zone de manifestare, la persoane cu experienţă de viaţă mai 
mică, se completează cu o sensibilitate crescută în conştientizarea altor componente 
VUCA, dar în alte zone de manifestare, şi la persoane cu experienţă bogată de viaţă. 

3.3. INTEGRAREA ANALIZEI DE GEN CU EXPERIENŢA DE VIAŢĂ 

Pentru o circumscriere acurată a frecvenţei recunoaşterii componentelor VUCA 
şi a zonelor procesualităţii psihice în care acestea sunt resimţite mai puternic, s-a 
încercat, în finalul acestui studiu, o integrare a datelor obţinute la analiza efectuată 
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în raport cu genul şi vârsta sau experienţa de viaţă. Pentru aceasta, am efectuat o 
analiză interioară a eşantionului de bărbaţi şi a celui de femei. Am urmărit modul 
în care se comportă subiecţii de gen masculin şi cei de gen feminin, în raport cu 
componentele VUCA şi zonele procesualităţii psihice de manifestare a acesteia, 
având în vedere că subiecţii sunt de vârste diferite şi au experienţe de viaţă diferite. 

3.3.1. Analiză macrostructurală 
a) În ceea ce priveşte lotul subiecţilor de gen masculin, se înregistrează o 

corelaţie negativă şi semnificativă între experienţa de viaţă şi scorul general VUCA 
(r = -.528 ; p = .003). În ceea ce priveşte parametrii VUCA, cu excepţia volatilităţii – V 
(r = -.319; p = .092), unde nu se înregistrează o corelaţie semnificativă, restul 
corelaţiilor sunt negative şi semnificative: incertitudine – U (r = -.584; p = .001); 
complexitate – C (r = -. 422; p = .023); ambiguitate (r = -.480; p = .008). 

Analizând zonele procesualităţii psihice în care se manifestă VUCA, în afară 
de zona percepţiei situaţiilor de viaţă – Z1 (r = -.251; p = .189), unde corelaţia este 
negativă, dar şi nesemnificativă, în toate celelalte zone se înregistrează corelaţii 
negative şi semnificative: zona rezolvării de probleme – Z2 (r = -.420; p = .023); 
zona de luare a deciziilor – Z3 (r = -.485; p = .008); zona analizei consecinţei deciziei – Z4 
(r = -.653; p = .000); zona elaborării proiectelor de viitor – Z5 (r = -.390; p = .036). 

b) La subiecţii de gen feminin, spre deosebire de subiecţii de gen masculin, 
configuraţia este diferită. Nu apare o corelaţie semnificativă între VUCA, scor total 
şi cuantumul de experienţă de viaţă (r = -.083 ; p = .473). Niciuna dintre componentele 
structurale VUCA nu corelează semnificativ cu experienţa la subiecţii de gen feminin: 
volatilitatea – V (r = .078 ; p = .500); incertitudinea – U (r = -.113 ; p = .327); 
complexitatea – C (r = -.126 ; p = .275); ambiguitatea – A (r = -.101 ; p = .381). 

În ceea ce priveşte zonele procesualităţii psihice de manifestare a VUCA, se 
poate observa cum, cu excepţia zonei percepţiei situaţiilor de viaţă, unde corelaţia 
este semnificativă şi negativă Z1 (r = -.224; p = .050), toate celelalte corelaţii sunt 
nesemnificative: zona rezolvării de probleme – Z2 (r = .014 ; p = .905); zona de 
luare a deciziilor – Z3 (r = .093; p = .421); zona analizei consecinţei deciziei – Z4  
(r = -.125; p = .278), zona elaborării proiectelor de viitor – Z5 (r = -.082; p = .480). 

3.3.2. Analiză microstructurală 
a) La subiecţii de gen masculin s-a luat în considerare analiza corelaţiilor 

dintre frecvenţa cu care sunt resimţite componentele VUCA, zonele în care sunt 
mai bine percepute şi experienţa de viaţă. Se relevă preponderenţa corelaţiilor 
negative, unde din 20 de variabile corelate, 18 sunt negative şi doar două pozitive.  

Din punctul de vedere al semnificaţiei, nicio corelaţie pozitivă nu este 
semnificativă, în schimb, calculul statistic scoate în evidenţă nouă corelaţii negative 
semnificative.  

Este vorba despre: incertitudinea în zona rezolvării de probleme – UZ2 (r = -.410; 
p = . 024); complexitatea în zona de luare a deciziilor – CZ3 (r = -.429; p = .018); 
ambiguitatea în zona analizei consecinţei deciziei – AZ4) (r = -.489; p = .006); 
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ambiguitatea în zona de luare a deciziilor – AZ3 (r = -.460; p = .011); volatilitatea 
în zona elaborării proiectelor de viitor – VZ5 (r = -.579; p = .001); incertitudinea în 
zona elaborării proiectelor de viitor – UZ5 (r = -.466; p = .009); incertitudinea în 
zona analizei consecinţei deciziei – UZ4 (r = -.434; p = .017); incertitudinea în zona 
de luare a deciziilor – UZ3 (r = -.465; p = .010); complexitatea în zona analizei 
consecinţei deciziei – CZ4 (r = -.451; p = .012). 

Datele cercetării arată cum, în mod paradoxal, incertitudinea (în zona rezolvării 
de probleme, luării deciziilor, analizei consecinţelor deciziei luate şi elaborării 
proiectele de viitor), complexitatea (în zona luării deciziilor şi a analizei consecinţelor 
deciziei luate), ambiguitatea (în zona luării deciziilor şi a analizei consecinţelor 
acestora) şi volatilitatea (în zona elaborării proiectelor de viitor) sunt mai uşor 
vizibile (mai accesibile conştientizării) de către subiecţii de gen masculin, în 
condiţii de experienţă de viaţă mai redusă decât în condiţiile unei mai mari 
experienţe de viaţă. 

b) La subiecţii de gen feminin, analiza corelaţiilor dintre frecvenţa cu care 
sunt resimţite componentele VUCA, zonele în care sunt mai bine percepute şi 
experienţa de viaţă relevă din nou preponderenţa corelaţiilor negative, din 20 de 
variabile corelate, punându-se în evidenţă 14 corelaţii negative şi doar 6 pozitive. 
Dar din punctul de vedere al semnificaţiei, calculul statistic arată doar două 
corelaţii semnificative, ambele pozitive şi nicio corelaţie negativă. 

Este vorba despre volatilitatea în zona elaborării proiectelor de viitor – VZ5  
(r = .309; p = .007) şi volatilitatea în zona de luare a deciziilor (VZ3) (r = .420;  
p = .000). 

Se pare că subiecţii de gen feminin, pe măsură ce acumulează experienţă, 
devin mai sensibili la volatilitate în zona procesualităţii psihice anterior menţionată, 
percepând-o mult mai frecvent. 

Acumularea de experienţă pare să lase amprente diferite la bărbaţi şi femei,  
în sensul că o experienţă bogată sensibilizează femeile la unele manifestări ale 
componentelor VUCA, în timp ce la bărbaţi pare că provoca o oarecare opacizare 
în percepţia altor manifestări de tip VUCA. 

4. CONCLUZII 

Datele cercetării au pus în evidenţă comportamente diferenţiate ale femeilor 
şi bărbaţilor, cu mai multă sau mai puţină experienţă de viaţă, în raport cu 
manifestările VUCA. 

Astfel, la modul general, într-o viziune macrostructurală, pare că subiecţii de 
gen feminin sunt semnificativ mai sensibili la manifestările ambiguităţii şi com-
plexităţii, în calitate de componente VUCA şi la anumite zone ale procesualităţii 
psihice, cum ar fi percepţia situaţiilor de viaţă şi rezolvarea de probleme, unde 
VUCA este semnificativ mai frecvent resimţită. 
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O abordare microstructurală a datelor obţinute a reuşit să puncteze diferenţe 
de gen referitoare la unele componente VUCA, corelându-le pe acestea cu zonele 
în care se pot manifesta. S-a constatat astfel că subiecţii de gen feminin dovedesc o 
mai mare sensibilitate decât cei de gen masculin la ambiguitatea unor informaţii în 
zona de luare a deciziilor şi în zona rezolvării de probleme, precum şi o 
conştientizare mai mare a complexităţii informaţiilor şi a relaţiilor dintre ele în 
zona percepţiei situaţiilor de viaţă şi în zona elaborării proiectelor de viitor. 

În ceea ce priveşte relaţia dintre nivelul de conştientizare VUCA şi a 
componentelor sale şi experienţa de viaţă operaţionalizată prin vârstă, au fost puse 
în evidenţă corelaţii preponderent negative. 

Din analiza macrostructurală a reieşit astfel o sensibilitate crescută la 
parametrul de incertitudine a informaţiilor în situaţii de tip VUCA la subiecţii cu 
mai puţină experienţă de viaţă, dublată de o frecvenţă crescută de conştientizare a 
fenomenului în zona analizei consecinţei deciziei şi mai slab conturată în zona 
percepţiei situaţiilor de viaţă, unde experienţa redusă pare că favorizează percepţia 
manifestărilor VUCA.  

Investigând percepţia manifestărilor fiecărei componente VUCA în fiecare 
zonă a procesualităţii psihice la subiecţi cu un evantai larg de vârstă, printr-o 
analiză microstructurală s-a putut preciza că incertitudinea unor informaţii este 
percepută doar în luarea deciziilor şi în elaborarea proiectelor de viitor, corelând 
semnificativ negativ cu vârsta, în sensul că percepţia incertitudinii în aceste zone 
pare a se estompa pe măsura acumulării de experienţă. Dacă incertitudinea este mai 
slab percepută în zona proiectelor de viitor şi în luarea deciziei de cei cu experienţă 
extinsă, o altă dimensiune VUCA, volatilitatea informaţiilor este pregnant 
conştientizată de către aceştia în zonele mai sus menţionate, dar slab percepută în 
zona analizei consecinţelor deciziei luate. 

În finalul cercetării, s-a încercat o integrare a analizei de gen şi vârstă în ceea 
ce priveşte raportarea la manifestările VUCA, analiză efectuată în interiorul 
categoriilor de gen. 

Prin urmare, la subiecţii de gen masculin, mare parte dintre corelaţiile 
analizate sunt negative şi semnificative, sugerând că, odată cu câştigarea experienţei de 
viaţă, pare că se toceşte acuitatea perceperii manifestărilor VUCA, în mare parte 
din zonele investigate. 

Datele sugerează că, pe măsura acumulării experienţei de viaţă, scade frecvenţa 
de recunoaştere a unor componente VUCA, în special incertitudinea, complexitatea 
şi ambiguitate informaţiilor luate în considerare, care devin mai puţin frecvent 
percepute, mai ales în zonele de luare a deciziilor şi de analiză a consecinţelor 
acestora, componente şi zone mai clar percepute în condiţii de experienţă redusă.  

Totodată, la subiecţii de gen feminin, cu excepţia zonei percepţiei situaţiilor 
de viaţă, unde se înregistrează o corelaţie semnificativă negativă, nu par a exista 
relaţii strânse între cele două variabile analizate, respectiv VUCA şi experienţa  
de viaţă. 
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Însă analiza microstructurală scoate în evidenţă la subiecţii de gen feminin un 
fenomen invers faţă de subiecţii de gen masculin, în sensul că, pe măsura 
acumulării experienţei, volatilitatea, în zonele elaborării proiectelor de viitor şi 
luării deciziilor, devine mai frecvent vizibilă.  

Se poate constata că diferenţele de sensibilitate raportate la variabilele gen şi 
experienţă de viaţă, la anumite componente VUCA, puse în evidenţă nu se referă la 
manifestarea acestora în toate zonele procesualităţii psihice, după cum sensibilitatea 
sporită pentru percepţia manifestărilor VUCA în anumite zone nu vizează decât 
anumiţi parametrii ai acesteia.  

Considerând că manifestările VUCA sunt fenomene perturbatoare în viaţa 
cotidiană, atunci un coping eficient cu acestea necesită mai întâi o conştientizare a lor. 
Datele cercetării tind să arate cum subiecţii de gen feminin şi, în general, subiecţii 
cu o experienţă de viaţă mai redusă dovedesc că posedă, în mai mare măsură, o 
astfel de premisă, gândită ca punct de plecare în managementul eficient al VUCA, 
fără a spune nimic însă despre realizarea efectivă a acestuia şi neconstituind o 
chezăşie pentru găsirea unei soluţii optime în confruntarea cu acest fenomen. 

Din datele analizate transpare şi faptul că experienţa joacă un rol ambivalent, 
facilitând în unele situaţii şi inhibând în altele frecvenţa de conştientizare a VUCA.  

După cum cercetarea nu permite afirmaţii asupra eficienţei/ineficienţei 
dovedite în confruntările cu VUCA de subiecţii cu diferite grade de conştientizare a 
parametrilor acesteia, trebuie menţionat şi faptul că design-ul experimental face 
dificilă explicarea diferenţelor de gen şi experienţă de viaţă puse în evidenţă, studiul 
limitându-se doar la constatarea acestora şi sugerarea unor căi de cercetare viitoare.  

În ceea ce priveşte limitele cercetării, fiind vorba despre un studiu pilot, 
aceasta prezintă vulnerabilităţi precum: număr mic de subiecţi, balanţă neechilibrată 
între subiecţii de gen masculin şi cei de gen feminin, distribuire inegală pe intervalele 
de vârstă, ceea ce poate distorsiona datele. 

5. DISCUŢII 

În încheiere, considerăm că important, într-un coping eficient cu VUCA, este 
gradul în care sunt recunoscute manifestările acesteia în diversele situaţii de viaţă. 
În acest sens, pare a fi necesară construirea abilităţii de a atribui corect informaţiilor 
necesare – pentru rezolvare de probleme, luare de decizii sau elaborare de proiecte 
de viitor – statute referitoare la parametrii de volatilitate, incertitudine, complexitate şi 
ambiguitate. Aceste metainformaţii pot constitui fundamentul unor strategii de 
coping cu VUCA. 

Din această perspectivă, utilitatea datelor obţinute poate fi interpretată în 
două direcţii. Una dintre acestea vizează punerea în evidenţă a componentelor şi 
zonelor de manifestare, unde prezenţa VUCA este mai clar percepută, conform 
genului şi experienţei de viaţă, în ideea că acestea se pot constitui în puncte de 
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sprijin ale intervenţiilor, în vederea unui coping eficient cu VUCA. Cea de-a doua 
direcţie atrage atenţia atât asupra zonelor procesualităţii psihice, unde manifestările 
VUCA sunt mai puţin vizibile, cât şi asupra componentelor sale mai puţin 
perceptibile, diferenţiate după criteriul genului şi al experienţei de viaţă, ca puncte 
de eventuale intervenţii psihologice în viaţa particulară şi profesională. Este vorba 
despre punctele vulnerabile la fiecare gen, referitoare la percepţia VUCA şi zonelor 
sale de manifestare, precum şi la fiecare nivel de experienţă, asupra căruia se poate 
interveni într-un demers de formare a unui coping eficient cu VUCA. 

Studiul a încercat să sugereze astfel că, în spatele acronimului analizat, se 
întrezăreşte şi posibilitatea construirii unui corpus de cunoştinţe privitor la coping-ul în 
situaţii de tip VUCA, în ideea formării/consilierii pentru anticipare şi intervenţie. În 
acest sens, el constituie o modestă contribuţie teoretică din perspectivă psihologică, cu 
aplicabilitate atât în viaţa particulară şi procesul de autodezvoltare, cât şi în viaţa 
profesională, domeniu în care formatorii liderilor şi decidenţilor din organizaţii 
sunt în marea lor majoritate experţi în management, încercând să vină astfel în 
sprijinul acestora.  

Primit în redacţie la: 21.12.2018 
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REZUMAT 

Actuala cercetare şi-a propus să scoată în evidenţă măsura în care prezenţa manifestărilor de 
tip VUCA este recunoscută de către actorii sociali, în funcţie de gen şi experienţă de viaţă. S-a 
urmărit sensibilitatea subiecţilor de gen masculin şi feminin, de diferite vârste şi cu diferite experienţe 
de viaţă, la acest fenomen, în diferitele zone ale procesualităţii psihice de manifestare. Cercetarea s-a 
efectuat pe un lot format din 106 persoane, dintre care 30 de gen masculin şi 76 de gen feminin, cu 
vârste cuprinse între 18 şi 61 de ani. Subiecţilor le-a fost administrat Chestionarul VUCA (Cracsner, 
Gherghinescu, 2017). 

Datele cercetării au arătat cum hărţile sensibilităţii, la manifestările VUCA ale subiecţilor de 
gen masculin şi feminin, au configuraţii diferite atât în ceea ce priveşte sensibilitate la parametrii 
VUCA, cât şi în ceea ce priveşte manifestarea acesteia în diferitele zone. Studiul relevă că experienţa 
de viaţă pare a influenţa recunoaşterea parametrilor VUCA, dar pe fondul unor corelaţii preponderent 
negative. De asemenea, rezultatele obţinute au sugerat că experienţa de viaţă îşi pune amprenta diferit 
asupra femeilor şi bărbaţilor jucând un rol ambivalent, facilitând în unele situaţii sau inhibând în 
altele frecvenţa de conştientizare a parametrilor VUCA. 

Abordând problematica raportării actorilor sociali la situaţii de tip VUCA, s-a încercat astfel să 
se circumscrie cu cât mai mare precizie puncte forte, ca puncte de sprijin şi vulnerabilităţi, ca puncte 
de intervenţie, în vederea identificării, formării şi dezvoltării resurselor pentru un coping eficient la 
aceste realităţi ale vieţii cotidiene. 
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Abstract 

This study aims to establish whether the social functioning of cardiovascular patients is 
associated with a lower level of negative emotionality. Another aim was to investigate if the levels of 
depression, anxiety and social disfunction increase with age. The research group included 51 patients 
with cardiovascular disorders, aged 43–87, 12 men and 39 women. The research design was a 
correlational, cross-sectional one, with the following variables: depression level, measured by Beck 
depression inventory, anxiety level, measured by general anxiety scale, social disfunction, measured 
by interpersonal relation scale. The results show a statistical significant positive correlation between 
the level of depression and the level of social disfunction and between the level of anxiety and the 
level of social disfunction. These correlations remain significant when the variabile age is controlled. 
There were not observed any significant correlations between age and the levels of anxiety and 
depression. However, we found a correlation between age and social disfunction. These results have 
practical implications. Firstly, they highlight the necessity of evaluating the level of social disfunction 
as a part of psychological evaluation of cardiovascular patients with depression or anxiety symptoms. 
They also sustain the utility of therapeutic interventions aimed at improving the social disfunction of 
elderly cardiovascular patients. 

Cuvinte-cheie: anxietate, depresie, funcţionare socială, afecţiuni cardiovasculare, vârsta.  

Keywords: anxiety, depression, social functioning, cardiovascular disease, age. 

1. INTRODUCERE 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO, 2014) defineşte afecţiunile cronice 
ca fiind acele tulburări caracterizate de o durată lungă, de cel puţin trei luni, cu 
simptome de intensitate variabilă şi având adesea o evoluţie progresivă, dar lentă. 
Bolile cardiovasculare se numără printre afecţiunile medicale cronice şi sunt afecţiuni 
ale inimii şi ale vaselor de sânge, rămânând una dintre cele mai importante cauze 
de mortalitate la nivel mondial, cu aproximativ 17.3 milioane de decese pe an 
datorate acestora şi incluzând diverse tipuri, dintre care mai importante (WHO, 
2011) sunt bolile cardiovasculare determinate de ateroscleroză, cum ar fi infarctul 
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miocardic (atacul de cord), boala cerebrovasculară (accidentul vascular cerebral) şi 
alte boli ale aortei şi arterelor, incluzând hipertensiunea şi boala vasculară periferică. 
Alte afecţiuni cardiovasculare sunt: bolile cardiace congenitale, miocardita, cardio-
miopatiile, artimiile cardiace. 

 Ateroscleroza este procesul biologic care stă la baza majorităţii afecţiunilor 
cardiovasculare. Dovezile ştiinţifice arată rolul important al factorilor comportamentali 
şi metabolici în etiologia aterosclerozei, Organizaţia Mondială a Sănătăţii realizând 
o clasificare a acestor factori. Factorii de risc comportamentali, conform Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (WHO, 2011), sunt: fumatul, inactivitatea fizică, dieta nesănătoasă 
(bogată în sare, grăsimi şi hipercalorică), consumul de alcool în exces. Ca factori 
de risc metabolici, au fost stabiliţi: hipertensiunea, hiperglicemia (diabetul), 
colesterolul crescut, supraponderalitatea şi obezitatea. Alţi factori de risc ar fi: 
sărăcia şi statutul educaţional scăzut, vârsta înaintată, genul, predispoziţia genetică, 
factori psihologici (stresul, depresia), alţi factori (de exemplu, nivelul crescut al 
unui aminoacid numit monocisteină). Pe lângă factorii de risc bine cunoscuţi în 
practica medicală, afecţiunile cardiovasculare prezintă şi o serie de factori de risc 
psihologici, pe care Smith şi Blumenthal (2011) îi grupează astfel: o primă 
categorie include stările emoţionale negative, cum ar fi depresia, anxietatea, distresul şi 
furia, o a doua include trăsături de personalitate, cum ar fi comportamentul de tip A 
şi tipul D de personalitate, iar o a treia categorie include statutul socioeconomic şi 
suportul social. 

 Interacţiunile complexe între tulburările mentale şi alte afecţiuni medicale 
reprezintă un domeniu de interes în continuă expansiune, care a atras de-a lungul 
timpului atenţia instituţiilor mondiale din domeniul sănătăţii. Astfel, Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii propune un program de promovare a unei viziuni integrate în 
privinţa abordării tulburărilor mentale şi a altor afecţiuni medicale (WHO, 2014). 
Depresia, fie că este majoră, moderată sau uşoară, distimia şi simptomele depresive 
subclinice, care apar în lipsa întrunirii criteriilor pentru diagnostic psihiatric, reprezintă 
un factor de risc la pacienţii cu afecţiuni coronariene în ceea ce priveşte mortalitatea, 
apariţia comorbidităţilor, diminuarea calităţii vieţii, complianţa redusă la tratament 
şi ieşirea din viaţa profesională (Barth, Schumacher, Herrmann-Lingen, 2004; 
Baumeister et al., 2011; Paradise et al., 2012; van Melle et al., 2004). De aceea, 
utilizarea antidepresivelor în afecţiunile coronariene a crescut de la 5% înainte de 
1995 la 10–15% până în 2000 (Czarny et al., 2011).  

Persoanele care suferă de afecţiuni mentale de tipul depresiei şi anxietăţii 
prezintă un risc crescut de a dezvolta alte afecţiuni, cum ar fi hipertensiunea sau 
diabetul (WHO, 2014). Asocierea dintre anxietate şi afecţiunile cardiovasculare nu 
este clarificată în literatura de specialitate, dar există studii care indică faptul că la 
aceşti pacienţi asocierea anxietăţii poate duce la evenimente cardiace şi poate 
creşte riscul mortalităţii (Allgulander, 2010). Suportul social are un impact 
important în gestionarea anxietăţii preoperatorii, studiul realizat de Koivula et al., 
(2002) indicând faptul că a vorbi cu persoanele apropiate sau cu personalul medical 
despre temerile legate de operaţie şi reasigurările din partea acestora pot reduce 
anxietatea în cazul persoanelor care urmează să fie operate. 
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Suportul social în situaţii de viaţă stresante este asociat cu niveluri mai 
scăzute ale depresiei şi distresului psihologic (Israel et al. 2002; McEwen, Seeman 
1999). În plus, suportul social este asociat cu o aderenţă la tratament crescută la 
pacienţii cu afecţiuni cronice (Farrell et al., 2011), ceea ce indică necesitatea ca 
aceştia să beneficieze de un grup de suport extins. Singurătatea (sentimentul 
singurătăţii) este un predictor al incidenţei evenimentelor cardiace, chiar şi atunci 
când sunt controlate variabile ca factorii de risc demografici, comportamentali şi 
biologici, simptomele depresive şi numărul prietenilor şi al membrilor familiei, aşa 
cum arată un studiu longitudinal, realizat de-a lungul a 19 ani de către Thurston şi 
Kubzansk (2009). În plus, situaţiile de viaţă care pot provoca un stres major cronic 
pot contribui la erodarea relaţiilor sociale (Barrera 2000). Afecţiunea cardiovasculară 
poate reprezenta un factor stresor important în sine, dar mai ales când se asociază 
cu afecţiuni psihologice sau cu alţi stresori de natură psihosocială. De aceea, 
investigarea grupului de suport şi eventual abordarea acestei teme în intervenţia 
psihologică pot reprezenta obiective importante în evaluarea şi consilierea pacienţilor 
cu afecţiuni cardiovasculare. 

Shen et al. (2004) oferă informaţii în legătură cu optimismul şi suportul 
social, care au fost corelate cu gradul de ameliorare a sănătăţii într-un eşantion de 
pacienţi care au suferit infarct miocardic. Autorii au arătat că cele două variabile 
contribuie la ameliorarea sanătăţii atât în mod direct, cât şi indirect, prin medierea 
unor variabile precum angajarea în strategii de coping dezadaptative şi nivelul 
depresiei. Un alt aspect important de notat în cadrul acestei cercetări este contextul 
desfăşurării acesteia, şi anume în cadrul unui program complex de recuperare după 
infarctul miocardic, în care sunt oferite servicii de activitate fizică, educaţie privind 
sănătatea şi intervenţii psihosociale. 

Realizând o metaanaliză a cercetărilor privind suportul social şi depresia la 
pacienţii cardiaci, Compare et al. (2013) concluzionează că majoritatea acestora 
indică depresia, suportul social scăzut şi faptul de a nu fi căsătorit ca fiind factori 
care pot agrava evoluţia bolilor cardiace. De asemenea, se arată că relaţia dintre 
depresie şi suportul social scăzut nu este suficient de bine investigată în literatură. 
De aceea, această relaţie este important să fie studiată la această categorie de 
pacienţi, mai ales că un suport social redus poate fi chiar un factor al instalării sau 
agravării depresiei, aşa cum indică Lett et al. (2007).  

Deşi unele cercetări nu indică o asociere între vârstă şi nivelul depresiei 
(Rabbitt et al., 1995), există alte studii care indică depresia ca fiind cea mai 
frecventă problemă de sănătate mintală în rândul vârstnicilor (Sozeri-Varma, 2012), 
precum şi studii epidemiologice care indică o prevalenţă crescută a depresiei, atât a 
celei clinice (3%), cât şi a celei subclinice (10-15%) la persoanele vârstnice 
(Thomas, O`Brien, 2009). În plus, prezenţa unei afecţiuni cronice la nivel somatic 
creşte riscul depresiei la persoanele vârstnice (Chan-Quan, 2010). Aceste date atrag 
atenţia asupra necesităţii studierii relaţiei dintre vârstă şi simptomatologia depresivă 
pe populaţia persoanelor cu afecţiuni cronice, cum ar fi cele cardiovasculare.  
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2. METODOLOGIA CERCETĂRII 

2.1. OBIECTIVE 

Având în vedere informaţiile regăsite în literatura de specialitate, s-a identificat 
necesitatea realizării unor studii suplimentare privind relaţia dintre funcţionalitatea 
socială, depresia şi anxietatea la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare. Astfel, un 
obiectiv al cercetării a fost acela de a stabili dacă o mai bună funcţionare 
interpersonală se asociază cu un nivel mai redus al emoţionalităţii negative, 
exprimate prin nivelurile anxietăţii şi depresiei, la pacienţii cu boli cardiovasculare.  

De asemenea, a fost identificată necesitatea clarificării relaţiei dintre vârstă şi 
nivelurile anxietăţii, depresiei şi funcţionalităţii sociale în cazul acestei populaţii. 
De aceea, un alt obiectiv a fost acela de a stabili dacă nivelul anxietăţii, al depresiei 
şi al dificultăţilor în funcţionarea socială tinde să crească odată cu înaintarea  
în vârstă.  

Întrucât în demersul ştiinţific realizat s-a pornit de la premisa că vârsta 
pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare s-ar putea asocia atât cu nivelurile 
anxietăţii şi depresiei, cât şi cu nivelul funcţionalităţii sociale, s-a identificat 
necesitatea excluderii situaţiei în care asocierile investigate nu ar fi unele directe, ci 
ar fi mediate de variabila vârstă. Acesta a reprezentat un alt obiectiv al lucrării. 

2.2. IPOTEZE 

Ipoteza 1: Presupunem că există corelaţii pozitive semificative statistic între 
nivelul disfuncţionalităţii în relaţiile interpersonale şi nivelurile anxietăţii şi depresiei. 

Ipoteza 2: Presupunem că există corelaţii semnificative statistic între vârsta 
pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare şi: nivelul anxietăţii, al depresiei şi al 
dificultăţilor interpersonale. 

Ipoteza 3: Presupunem că se păstrează corelaţii pozitive semnificative statistic 
între nivelul anxietăţii şi nivelul disfuncţionalităţii în relaţiile interpersonale, dar şi 
între nivelul depresiei şi nivelul disfuncţionalităţii în relaţiile interpersonale, atunci 
când este controlată variabila vârstă, prin izolarea statistică a efectului său în raport 
cu variabilele corelate. 

2.3. POPULAŢIA CERCETĂRII ŞI EŞANTIONUL 

Populaţia cercetării este cea a persoanelor cu afecţiuni cardiovasculare de 
naţionalitate română, care primesc indicaţia de consult psihologic de la medicul 
curant. Lotul cercetării a fost alcătuit din 51 de participanţi cu afecţiuni cardio-
vasculare care au primit indicaţia de consult psihologic de la medicul curant, cu 
vârste cuprinse între 43 şi 87 de ani, 12 bărbaţi şi 39 de femei, distribuţia pe 
intervale de vârstă fiind: 9.9% în intervalul 40–50 de ani, 17.5% în intervalul 50–60, 
37,3% în intervalul 60–70, 13.8% în intervalul 70-80 şi 21.5% peste 80 de ani. 

Eşantionarea a fost una criterială, fiind selectaţi participanţii care îndeplineau 
criteriile de includere: prezenţa diagnosticului de hipertensiune arterială şi a cel 
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puţin unui diagnostic secundar cardiovascular (stabilite de medicul curant), accesarea 
serviciilor psihologice la indicaţia medicului curant.  

2.4. DESIGNUL ŞI VARIABILELE CERCETĂRII 

Designul cercetării este de tip corelaţional, transversal, cu următoarele variabile:  
• Nivelul depresiei 
• Nivelul anxietăţii 
• Nivelul disfuncţionalităţii în relaţiile interpersonale 

2.4. INSTRUMENTE 

Scala Relaţii interpersonale din cadrul WHODAS 2.0. (Inventarul 2.0 de 
evaluare a dizabilităţii al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii). Instrumentul a fost 
dezvoltat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi preluat şi de DSM 5 (APA, 2016). 
Acesta a înlocuit evaluarea pe axa V a funcţionării, care se realiza cu scala GAFS, 
conform variantei anterioare, DSM IV TR. Acest instrument are în total un număr 
de 36 de itemi, grupaţi în şase subscale, evaluând atât gradul de dizabilitate generală, 
cât şi pe fiecare dimensiune: înţelegere şi comunicare, activităţi din mediul 
apropiat, autonomie personală, relaţii interpersonale, activităţi cotidiene, inserţie 
socială. Pentru fiecare item din versiunea autoadministrată, pacientul trebuie să 
evalueze gradul de dificultate întâmpinată în desfăşurarea activităţii din domeniile 
de funcţionare în ultimele 30 de zile. Astfel, se observă utilizarea termenului de 
dizabilitate ca opus celui de funcţionare, aşa cum era în scala GAFS. Pentru 
măsurarea nivelului disfuncţionalităţii în relaţiile interpersonale a fost aleasă scala 
Relaţii interpersonale din cadrul acestui instrument (varianta de scorare manuală). 
Scala are 5 itemi şi evaluează gradul de dificultate pe care respondentul l-a simţit în 
ultima lună în următoarele privinţe: stabilirea unor relaţii cu persoane necunoscute, 
menţinerea unor relaţii de prietenie, gradul de înţelegere cu persoanele apropiate, 
capacitatea de a stabili noi prietenii, activitatea sexuală. Astfel, scorurile ridicate 
indică un grad redus al funcţionării interpersonale/ un grad crescut al dizabilităţii în 
relaţiile interpersonale.  

Inventarul de depresie Beck-II. Este unul dintre cele mai cunoscute şi 
utilizate instrumente în evaluarea depresiei, fiind un indicator al prezenţei şi 
severităţii simptomelor, şi nu un instrument de diagnostic în sine (Beck, 2012). El 
are la bază 35 de ani de cercetări prin BDI şi BDI IA, variantele precursoare ale 
BDI II, fiind alcătuit din 21 de itemi, care cer persoanei să evalueze modul în care 
s-a simţit în ultimele 2 săptămâni. Fiecare item este cotat pe o scală likert cu  
4 gradaţii, numerotate de la 0 la 3. Scorurile pot varia între 0 şi 63, în manualul 
testului fiind oferite o serie de direcţii privind interpretarea scorurilor şi utilizarea 
acestora în screening-ul depresiei. Astfel, scorurile între 0 şi 13 indică simptome 
minime, între 14 şi 19, simptome uşoare, între 20 şi 28 simptome moderate şi peste 29, 
simptome severe, scorurile prag putând fi modificate în funcţie de obiectivele 
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evaluării şi de alte caracteristici ale persoanei. Scala poate fi administrată şi de 
către clinician, mai ales atunci când există deficienţe de vedere sau dificultăţi în 
înţelegerea sarcinii. 

Scala de măsurare a severităţii simptomelor pentru Tulburarea anxioasă 
generalizată. Este un instrument propus de American Psychiatric Association 
(Craske et al., 2013) pentru măsurarea simptomelor anxioase în anxietatea 
generalizată, la persoanele de peste 18 ani, diagnosticate cu tulburare anxioasă 
generalizată sau cu simptomatologie anxioasă generalizată clinic semnificativă. 
Întrucât pacienţii nu au prezentat alte tulburări anxioase, pe lângă anxietatea 
generalizată, în afară de atacuri de panică, a căror prezenţă a fost înregistrată 
separat, a fost ales acest instrument. Instrumentul este alcătuit din 10 itemi şi se 
foloseşte doar în cadrul unei consultaţii, atât la consultaţia iniţială, cât şi la vizitele 
ulterioare, ori de câte ori este nevoie, pentru urmărirea severităţii simptomatologiei. 
Clinicianul trebuie să revizuiască răspunsurile oferite în cadrul interviului şi să 
indice scorul potrivit. Ulterior, se calculează scorul total mediu, prin împărţirea 
scorului brut la numărul de itemi, oferind posbilitatea includerii scorului într-una 
din următoarele categorii: absentă (0), uşoară (1), moderată (2), severă (3) sau 
extremă (4). Această variantă de scorare a fost analizată în studiile premergătoare 
apariţiei DSM 5 şi s-a dovedit a fi de încredere şi cu o utilitate clinică crescută.  

3. REZULTATE 

3.1. ANALIZA STATISTICĂ DESCRIPTIVĂ 

Indicatorii statistici descriptivi (media, abaterea standard, indicatorii de 
simetrie şi aplatizare) pentru variabilele cantitative ale cercetării sunt prezentaţi în 
mod sintetic în Tabelul nr.1.  

Tabelul nr. 1 

Variabilă Indicator Valoare Eroare standard 
Media 14.75 1.388 
Abaterea standard 9.913  
Indice de simetrie (Skewness) .782 .333 Nivelul depresiei 

Indice de aplatizare (Kurtosis) -.298 .656 
 

Media 15.55 1.056 
Abaterea standard 7.540  
Indice de simetrie (Skewness) .458 .333 Nivelul anxietăţii 

Indice de aplatizare (Kurtosis) -.123 .656 
 

Media 15.35 .742 
Abaterea standard 5.298  
Indice de simetrie (Skewness) -.235 .333 

Nivelul 
disfuncţionalităţii în 
relaţiile interpersonale 

Indice de aplatizare (Kurtosis) -.932 .656 
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Una dintre condiţiile necesare utilizării tehnicilor statistice multivariante este 
normalitatea distribuţiilor variabilelor de interes pentru studiu. Prin urmare, s-a 
procedat la verificarea normalităţii distribuţiilor pentru indicatorii funcţionării 
emoţionale, respectiv ai funcţionării sociale a participanţilor la studiu. Testele de 
normalitate, dar şi graficele Q-Q Plot şi Box Plot oferă informaţii despre 
normalitatea distribuţiei. Din analiza acestora, se observă că datele cercetării nu 
susţin acceptarea ipotezei de normalitate a distribuţiei pentru scorurile BDI, testul 
de normalitate Kolmogorov-Smirnov indicând un p<0.05. Datele permit acceptarea 
ipotezei că variabila vârstă are o distribuţie care se apropie de distribuţia normală, 
testul Kolmogorov-Smirnov indicând un p>0.05, precum şi a ipotezei că scorul la 
scala de anxietate are o distribuţie care se apropie de distrbuţia normală, testul 
Kolmogorov-Smirnov indicând un p>0.05. Datele susţin şi acceptarea ipotezei că 
nivelul de funcţionare socială are o distribuţie care se apropie de distribuţia 
normală, testul Kolmogorov-Smirnov indicând şi în acest caz un p>0.05. 

3.2. ANALIZA STATISTICĂ INFERENŢIALĂ 

Tabelul nr. 2 ilustrează într-o manieră sintetică valorile obţinute în urma 
analizei statistice inferenţiale, acestea fiind detaliate ulterior.  

Tabelul nr. 2 

 Nivelul 
depresiei 

Nivelul 
anxietăţii Vârstă Nivelul disfuncţionalităţii în 

relaţiile interpersonale 

Nivelul depresiei r = 1 
N = 51    

Nivelul anxietăţii  
r = 0.612 
p = 0.001  
N = 51 

r = 1 
 
N = 51 

  

Vârstă 
r = -0.052 
p = 0.726  
N = 51 

r = -0.216  
p = 0.128  
N = 51 

r = 1 
 
N = 51 

 

Nivelul disfuncţionalităţii 
în relaţiile interpersonale 

r = 0.648 
p = 001 
N = 51 

r = 0.491  
p = 0.001 
N = 51 

r = 0.350  
p = 0.012  
N = 51 

r = 1 
 
N = 51 

Pentru a controla variabila vârstă, s-a utilizat corelaţia parţială, fiind calculaţi 
coeficienţii de corelaţie de ordinul întâi între nivelul depresiei şi nivelul 
disfuncţionalităţii în relaţiile interpersonale, precum şi între nivelul anxietăţii şi 
nivelul disfuncţionalităţii în relaţiile interpersonale, atunci când este izolat statistic 
efectul variabilei vârstă, cu ajutorul programului SPSS.  

Din rezultatele obţinute, se poate observa că datele cercetării indică: 
• O corelaţie pozitivă semnificativă statistic între nivelul depresiei şi nivelul 

disfuncţionalităţii în relaţiile interpersonale (r = 0.64, p < 0.01). Ca indicator al 
mărimii efectului, a fost calculat coeficientul de determinare, r2, care are o valoare 
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de 0.4, ceea ce indică o mărime a efectului ridicată. Această corelaţie rămâne una 
semnificativă statistic şi atunci când este controlată variabila vârstă (r = 0.71, p < 
0.01, r2 = 0.5). 

• O corelaţie pozitivă semnificativă statistic între nivelul anxietăţii şi nivelul 
disfuncţionalităţii în relaţiile interpersonale (r = 0.49, p < 0.01). Mărimea efectului, 
determinată prin coeficientul de detrminare, r2, este de 0.24, ceea ce indică o 
mărime a efectului ridicată. Aceasta se păstrează semnificativă statistic şi atunci 
când este controlată variabila vârstă (r = 0.61, < 0.01, r2 = 0.37). 

• O corelaţie nesemnificativă statistic între vârsta pacienţilor cu afecţiuni 
cardiovasculare care prezintă indicaţia de consult psihologic de la medicul curant şi 
nivelul anxietăţii (r = -0.52, p > 0.05) 

• O corelaţie nesemnificativă statistic între vârsta pacienţilor şi nivelul 
anxietăţii (r = -0.21, p > 0.05) 

• O corelaţie pozitivă semnificativă statistic între vârsta pacienţilor şi nivelul 
disfuncţionalităţii în relaţiile interpersonale (r = 0.35, p < 0.05). Mărimea efectului, 
exprimată prin coeficientul de determinare, este r2 = 0.12. 

Rezultatele statistice obţinute susţin acceptarea primei şi celei de-a treia 
ipoteze a cercetării, dar permit doar acceptarea parţială a celei de-a doua ipoteze. 
Acestea relevă că, la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare, pe măsură ce nivelul 
depresiei creşte, nivelul disfuncţionalităţii interpersonale are aceeşi tendinţă. Relaţia 
rămâne una de intensitate crescută şi chiar creşte odată cu excluderea efectului de 
vârstă, coeficientul de corelaţie de ordinul întâi fiind mai mare decât coeficientul 
de corelaţie de ordin zero. Situaţia este similară şi în cazul anxietăţii. De asemenea, 
datele obţinute nu susţin existenţa unei legături între vârstă şi anxietatea sau 
depresia pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare. Este susţinută, însă, asocierea 
vârstei cu nivelul disfuncţionalităţii în relaţiile interpersonale, în sensul că, pe 
măsură ce cresc valorile variabilei vârstă, creşte şi nivelul disfuncţionalităţii în 
relaţiile interpersonale la persoanele cu afecţiuni cardiovasculare. 

4. CONCLUZII 

În studiul prezent, s-a avut în vedere studierea relaţiei dintre funcţionalitatea 
socială şi depresia şi anxietatea la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare. Rezultatele 
cercetării relevă o corelaţie pozitivă semnificativă statistic între nivelul depresiei şi 
nivelul disfuncţionalităţii în relaţiile interpersonale, dar şi între nivelul anxietăţii şi 
nivelul disfuncţionalităţii în relaţiile interpersonale. În plus, aceste relaţii se menţin 
şi atunci când este controlată variabila vârstă, prin calcularea coeficienţilor de 
corelaţie parţială. Creşterea coeficienţilor de corelaţie în momentul în care variabila 
vârstă este controlată indică faptul că vârsta nu are un impact major în cadrul 
acestei relaţii. Astfel, este posibil ca aceste corelaţii să fie unele directe, mai ales 
când luăm în calcul şi faptul că asocierile sunt de o intensitate ridicată. Aceste 
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rezultate au o utilitate crescută în practica clinică, deoarece atarg atenţia asupra 
necesităţii identificării dificultăţilor interpersonale în cadrul evaluării psihologice a 
pacienţilor cardiovasculari, mai ales când aceştia au simptome anxioase sau depresive. 
Această idee este susţinută şi de literatura de specialitate, care indică aspecte ale 
sănătăţii mentale, ca anxietatea sau depresia, ca fiind importante în recuperarera 
pacienţilor după evenimente cardiace (Compare et al., 2013, Shen et al., 2004, 
Allgulander, 2010, Baumeister et al., 2011; Paradise et al., 2012). Astfel, atunci 
când obiectivul terapeutic ar fi diminuarea simptomatologiei anxios-depresive, 
includerea în intervenţia terapeutică a unor tehnici care să ajute la ameliorarea 
funcţionalităţii interpersonale ar putea fi utilă. Este necesară însă dezvoltarea unor 
studii experimentale care să studieze această ipoteză. În plus, cercetări ulterioare ar 
putea studia mai detaliat această relaţie şi s-ar putea concentra pe natura relaţiilor 
acestor variabile cu altele, cum ar fi mecanismele de coping, autoeficacitatea sau 
optimismul. O astfel de analiză ar putea ajuta la o mai bună înţelegere a factorilor 
psihologici care ar putea avea un impact pozitiv sau negativ în cazul persoanelor cu 
afecţiuni cardiovasculare.  

În privinţa corelării vârstei cu nivelul anxietăţii şi al depresiei la persoanele 
cu afecţiuni cardiovasculare, nu au fost obţinute corelaţii semnificative statistic. 
Astfel, nu se poate afirma că, odată cu înaintarea în vârstă, aceşti pacienţi 
experimentează niveluri mai crescute ale anxietăţii şi depresiei. Acest rezultat 
poate ghida practica terapeutică, mai ales că, uneori, familia şi chiar personalul 
medical au tendinţa să considere că o dispoziţie depresivă este specifică persoanelor 
vârstnice (Sozeri-Varma, 2012). O asemenea preconcepţie ar putea fi chiar mai 
accentuată atunci când există probleme medicale, pericolul fiind ca aceste persoane 
să nu fie orientate spre servicii de sănătate mintală. Rezultatele cercetării prezente 
indică însă că nu există o corelaţie între vârstă şi anxietate sau depresia persoanelor 
cu afecţiuni cardiovasculare. Aşadar, nu se poate afirma că la pacienţii vârstnici 
experimentarea unor probleme de acest tip este specifică vârstei, ceea ce ar trebui 
să ducă spre o orientare mai frecventă a celor care au astfel de tendinţe spre servicii 
de sănătate mintală. 

Vârsta este, însă, corelată semnificativ statistic şi pozitiv cu nivelul disfuncţio-
nalităţii sociale, intensitatea corelaţiei fiind de nivel moderat. Această relaţie indică 
o scădere a funcţionalităţii sociale odată cu înaintarea în vârstă. Aceste date atrag 
atenţia aupra evaluării funcţionalităţii sociale la pacienţii vârstnici şi abordarea 
dezvoltării acesteia ca obiectiv în intervenţiile psihologice. În plus, aceste rezultate 
pot fi utilizate în consilierea familiei pacientului cardiovascular, pentru ca membrii 
acesteia să identifice modalităţi prin care ar putea sprijinii pacientul în creşterea 
funcţionalităţii sale sociale. Este posibil ca o serie de factori cum ar fi schimbarea 
statutului social, prin pensionare, pierderea persoanelor apropiate sau a prietenilor, 
afecţiuni medicale care apar odată cu vârsta, să-şi pună amprenta asupra funcţionării 
sociale a persoanei. Aşadar, se poate observa importanţa studierii pe viitor a 
modului în care aceşti factori ar putea influenţa relaţia vârstei cu funcţionarea 
socială.  
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5. DISCUŢII 

Implicaţia practică a acestor studii ar putea fi aceea de a include în intervenţia 
terapeutică strategii de sporire a funcţionării sociale prin realizarea unor grupuri de 
sprijin în acest sens sau a unor activităţi sociale sau prin lucrul în echipă cu alţi 
specialişti (asistenţi sociali, terapeuţi ocupaţionali etc.). Programe pentru pacienţii 
care au afecţiuni cardiovasculare, similare programului dezvoltat de Shen et al. 
(2004), ar putea favoriza modificarea stilului de viaţă, îmbunătăţirea sănătăţii şi 
ameliorarea unor dificultăţi psihologice care ar putea avea un impact negativ asupra 
însănătoşirii, cum ar fi depresia, anxietatea, ostilitatea, dificultăţile relaţionale. Rolul 
unui psiholog într-un astfel de program ar putea fi acela de identificare a aspectelor 
psihologice care ar putea deveni factori de risc pentru aderenţa scăzută la tratament 
şi la alte indicaţii medicale, precum şi de a realiza intervenţii psihologice pentru 
gestionarea acestora. 

Studiul prezent prezintă o serie de limite, prima dintre acestea ţinând de 
faptul că pacienţii evaluaţi nu fac parte din populaţia generală a pacienţilor cu 
afecţiuni cardiovasculare, ci din cea a pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare care 
au primit indicaţia de a consulta un psiholog. Astfel, putem considera că a fost 
realizată o selecţie anterioară de către medicul care a trimis pacientul şi care 
probabil a observat o serie de aspecte emoţionale sau comportamentale care l-au 
făcut să ia această decizie. Acest aspect nu este neapărat unul negativ, deorece este 
posibil ca, prin această selecţie, să fie identificate strict acele persoane care au 
nevoie de o evaluare şi intervenţie psihologică. Cu toate acestea, studii viitoare ar 
putea avea în vedere o populaţie mai largă de pacienţi, mai ales că volumul 
eşantionului nu este unul crescut, cercetări ulterioare putându-se realiza şi pe 
eşantioane mai mari. De asemenea, viitoare direcţii de cercetare ar putea aborda 
relaţia vârstei cu funcţionarea socială şi la persoane fără afecţiuni medicale sau la 
persoane cu alte boli, deoarece alte afecţiuni, cum ar fi cele locomotorii sau 
cognitive, ar putea genera probleme mai grave în privinţa funcţionării sociale. 
Astfel, tipul de afecţiune medicală ar putea fi un factor care ar putea influenţa 
asocierea dintre vârstă şi funcţionarea socială, iar studii ulterioare ar putea clarifica 
acest aspect.  

Primit în redacţie la: 21.11.2018 
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REZUMAT 

Acest studiu şi-a propus să stabilească dacă, în cazul pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare, o 
mai bună funcţionare interpersonală se asociază cu un nivel mai redus al emoţionalităţii negative, dar 
şi dacă aceste asocieri se păstrează atunci când este controlată variabila vârstă. De asemenea, s-a dorit 
să se investigheze dacă nivelul anxietăţii, al depresiei şi al dificultăţilor în funcţionarea socială tinde 
să crească odată cu înaintarea în vârstă. Lotul cercetării a fost alcătuit din 51 de participanţi cu 
afecţiuni cardiovasculare, 12 bărbaţi şi 39 de femei. Designul cercetării este de tip transversal, cu 
următoarele variabile: nivelul depresiei, măsurat prin Inventarul de Depresie Beck II, nivelul 
anxietăţii, măsurat prin Scala de măsurare a severităţii simptomelor pentru tulburarea anxioasă 
generalizată, nivelul disfuncţionalităţii în relaţiile interpersonale, măsurat prin scala Relaţionare 
Interpersonală. Rezultatele cercetării relevă o corelaţie pozitivă semnificativă statistic între nivelul 
depresiei şi nivelul disfuncţionalităţii în relaţiile interpersonale şi între nivelul anxietăţii şi nivelul 
disfuncţionalităţii în relaţiile interpersonale, relaţiile menţinându-se şi atunci când este controlată 
variabila vârstă. În privinţa corelării vârstei cu nivelul anxietăţii şi al depresiei, nu s-au obţinut 
corelaţii semnificative statistic, vârsta fiind însă corelată semnificativ statistic şi pozitiv cu nivelul 
disfuncţionalităţii sociale. Aceste concluzii au implicaţii practice, atrăgând atenţia asupra necesităţii 
evaluării nivelului disfuncţionalităţii interpersonale la pacienţii cardiovasculari cu simptomatologie 
anxios-depresivă, întrucât se observă că acestea corelează în mod substanţial. De asemenea, ele indică 
utilitatea unor strategii de ameliorare a disfuncţionalităţii interpersonale în intervenţia terapeutică  
la pacienţii cardiaci vârstnici, din moment ce nivelul disfuncţionalităţii sociale tinde să crească odată 
cu vârsta. 
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Abstract 

This study investigates the personality disorders among patients with dermatological affections, 
related to skin disease severity, by taking into account several socio-demographic characteristics, such 
as gender, age and education. A sample of 61 participants was investigated in a cross-sectional 
approach with Millon Clinical Multiaxial Inventory – MCMI-III. For measuring the skin disease 
severity, an index of severity was calculated, by taking into consideration the disease duration, the 
frequency of manifestation in the last 12 months and the percentage of skin affected. The results show 
that skin disease severity correlates negatively with the severity of histrionic and narcissistic personality 
disorders, while age is positively correlated with the severity of obsessive-compulsive personality 
disorder. In terms of gendre, it resulted that women scored higher than men for schizoid, antisocial, 
sadistic and paranoid personality disorders and obtained lower scores for obsessive-compulsive 
personality disorder. Moreover, people with medium level of education scored higher than those with 
high level of education, for masochistic and paranoid personality disorders. Our results concur to a 
better understanding of the topic regarding the personality disorders among patients with dermatological 
affections, being a relatively new area of research in Romania. The study can be used for further 
research related to the link between skin health and mental health. 

Cuvinte-cheie: tulburări de personalitate, afecţiuni dermatologice, vârstă, gen, nivel de educaţie. 

Keywords: personality disorders, skin disease, age, gender, education level. 

1. INTRODUCERE 

Studiul prezent investighează tulburările de personalitate la pacienţii cu 
afecţiuni dermatologice, în funcţie de nivelul de severitate al bolii de piele, luând în 
considerare unele caracteristici socio-demografice, precum genul, vârsta, nivelul de 
educaţie, prin analizarea unui lot de 61 pacienţi, provenind din diverse spitale şi 
clinici particulare din România. 

Pielea este cel mai extins organ al corpului uman şi are rol de graniţă între 
individ şi mediul exterior, fiind „primul punct de contact” (Ashwanikumar et al., 
2018). De asemenea, este considerată „organul de exprimare”, având capacitatea de 
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a exprima emoţii precum furie, frică, ruşine şi frustrare (Basavarajah, Navya şi 
Rashmi, 2010), prin schimbările în culoare, textură şi umiditate. 

Studiul afecţiunilor dermatologice reprezintă un domeniu de interes major, 
din mai multe considerente. În primul rând, acestea se numără printre cele mai 
întâlnite afecţiuni, fiind prezente la oameni din diverse culturi şi categorii de vârstă, 
afectând 30–70% din indivizi (Hay et al., 2014). În al doilea rând, vizibilitatea 
acestor afecţiuni are un impact profund la nivel psihologic, ducând la probleme de 
coping şi complianţă, imagine corporală negativă, calitate precară a vieţii şi 
stigmatizare, care pot cauza depresie, anxietate, fobie, tulburări somatoforme şi de 
adaptare (Ashwanikumar et al., 2018). Totodată, există efecte la nivel social, prin 
discriminare şi izolare, precum şi la nivel economic, având în vedere costurile 
ridicate ale tratamentului şi pierderile financiare provenite din absentarea de la 
locul de muncă, din pricina dermatozelor. Având în vedere implicaţiile bolilor de 
piele la nivel individual şi social, se impune o strânsă colaborare între specialiştii 
din domeniul dermatologic şi cei din domeniul sănătăţii mentale, pentru a oferi un 
tratament corepunzător pacienţilor. 

1.1. CONEXIUNEA MINTE – SISTEM NERVOS – PIELE 

Legătura între piele şi minte a fost îndelung dezbătută, iar termenul 
„psihosomatic” este utilizat pentru a defini bolile fizice provocate de factori 
psihologici. Alexander (2008) consideră că orice boală este psihosomatică, având 
în vedere că factorii emoţionali influenţează toate procesele fizice. El aminteşte de 
afirmaţiile lui Joseph V. Klauder referitoare la legătura între psihic şi piele: „Psihicul 
exercită o mai mare influenţă asupra pielii decât asupra oricărui alt organ… Pielea 
este un organ important de exprimare a emoţiilor, comparabil în acest sens doar cu 
ochiul”. Paulley şi Pelser (1989) definesc bolile psihosomatice ca fiind acele 
afecţiuni în care factorii emoţionali sunt un determinant etiologic major, de care 
pacientul este conştient parţial sau chiar deloc. 

Legătura între corp şi factorii psihologici a fost cunoscută din cele mai vechi 
timpuri, fiind menţionată de Hipocrate (460–377 î.Hr.), care scria despre cazuri de 
persoane care erau afectate de stres emoţional şi care reacţionau la acesta, prin 
smulgerea părului (França et al., 2013). Cu toate acestea, cercetările amănunţite cu 
privire la legătura dintre minte şi piele au început în secolul al nouăsprezecelea, cu 
studiile realizate de Robert Ader în domeniul psihoneuroimunologiei. În prezent, 
este cunoscut faptul că activitatea mentală cauzează schimbări electrice în cortexul 
cerebral, care sunt transportate către talamus şi hipotalamus, unde sunt transformate în 
substanţe chimice, precum neurotransmiţători, neurohormoni şi neuropeptide. 
Apoi, prin intermediul circulaţiei sau al nervilor, aceste substanţe ajung la toate 
celulele corpului, unde sunt decodate şi încep să lucreze, conform mesajului primit 
(Azambuja, 2017). 

Conexiunea între piele şi creier se poate datora faptului că ambele au aceeaşi 
origine ectodermă şi sunt afectate de aceiaşi hormoni şi neurotransmiţători 
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(Basavaraj, Navya şi Rashmi, 2010). Această proprietate a pielii de a produce 
aceleaşi substanţe ca şi creierul face ca pielea să fie considerată un creier exterior. 
Există o buclă permanentă de feedback între piele şi creier, care se manifestă chiar 
şi în timpul somnului, astfel încât fiziologia pielii este influenţată de gânduri, iar 
senzaţiile cutanate sunt transmise către creier, interpretate şi recunoscute de minte. 
Această conexiune nu influenţează doar dezvoltarea fizică a individului, ci are 
impact şi asupra dezvoltării sale psihologice (Azambuja, 2017). 

Efectele contactului interuman fizic asupra dezvoltării individului sunt de o 
importanţă deosebită. Astfel, lipsa contactului piele–piele duce la o creştere rapidă 
a nivelurilor de cortizol plasmatic, ceea ce reprezintă un indiciu pentru corp că 
există o schimbare în mediu sau o stare de stres. Alterarea cronică a echilibrului de 
cortizol plasmatic şi alţi hormoni şi mediatori chimici duce la dezvoltarea 
necorespunzătoare a ţesutului nervos şi distrugerea ţesutului normal anterior, care 
cauzează deficite în sănătate, comportament, emoţii şi relaţii. În timp ce deprivarea 
cronică de contactul fizic interuman este asociată cu o deteriorare semnificativă a 
creierului, o apropiere tandră şi iubitoare duce la schimbări pozitive în ţesutul 
nervos, fiind asociat cu îmbunătăţirea învăţării şi a IQ-ului, achiziţia limbajului şi a 
cititului, memorie, rezolvare sporită a problemelor vizual-spaţiale, precum şi alte 
capacităţi umane (Hatfield, 1994). 

Importanţa sănătăţii mentale pentru sănătatea fizică este recunoscută la nivel 
internaţional, iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii este profund implicată în acest 
subiect, adoptând, totodată, sloganul „nu există sănătate fără sănătate mentală” 
(Dalgard et al., 2015). 

1.2. PSIHODERMATOLOGIE 

Psihodermatologia este un domeniu relativ nou al medicinei şi reprezintă o 
interacţiune între psihiatrie, dermatologie şi psihologie (Korabel et al., 2008). 
Acest concept cuprinde mecanismele mentale şi emoţionale implicate în originea, 
menţinerea sau agravarea afecţiunilor dermatologice, precum şi consecinţele mentale, 
emoţionale şi sociale ale dermatozelor (Azambuja, 2017). 

Importanţa conexiunii psihic-piele este încă subestimată. Într-un studiu cu 
privire la conştientizarea şi atitudinea dermatologilor cu privire la afecţiunile pielii, 
Jefferany et al. (2010) au arătat faptul că, din numărul total de dermatologi, doar 
18% erau familiarizaţi cu psihodermatologia şi numai 39% au manifestat interes în 
continuarea educaţiei medicale cu privire la afecţiunile psihodermatologice. 

Există diverse clasificări ale afecţiunilor pielii, dar cel mai acceptat sistem de 
clasificare este cel menţionat de Koo and Lee (Basavarajah, Navya şi Rashmi, 
2010; Ghosh et al., 2013), în care sunt luate în calcul trei categorii, în funcţie de 
legătura între bolile de piele şi tulburările mentale: 

1. Psihofiziologice (psihosomatice), care sunt favorizate sau agravate de stresul 
emoţional. Acestea includ psoriazisul, eczema, dermatita atopică, acneea, formele 
cronice de urticarie, hiperhidroza. 
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2. Psihiatrice primare, care reprezintă o manifestare fizică a unei tulburări 
psihiatrice (Connor, 2017). Psihopatologia (incluzând tulburarea obsesiv-compulsivă, 
anxietate, depresie şi psihoză) este responsabilă pentru afecţiunile dermatologice 
autoinduse, precum tricotilomania, dermatita artefactă, parazitoza iluzorie, tulburarea 
dismorfică corporală. 

3. Psihiatrice secundare, care cauzează tulburări psihiatrice sau psihologice, 
ca urmare a pielii desfigurate. Aceste afecţiuni dermatologice sunt vitiligo, psoriazis, 
alopecia areată, ihtioză, acnee conglobată şi pot duce la anxietate, depresie sau 
gânduri suicidare.  

1.3. TULBURĂRILE PSIHIATRICE LA PACIENŢII CU AFECŢIUNI DERMATOLOGICE 

Prevalenţa exactă a psihopatologiei în rândul pacienţilor cu afecţiuni 
dermatologice nu este cunoscută. Cu toate acestea, într-un studiu realizat de 
Dalgard et al. (2015) pe 4994 participanţi (3635 pacienţi cu boli de piele şi 1359 
persoane din grupul de control) din 13 ţări europene, au fost găsite diferenţe între 
prevalenţa anumitor aspecte psihopatologice în rândul pacienţilor cu boli de piele, 
comparativ cu grupul de control, astfel: depresie clinică 10.1% vs. 4.3%, anxietate 
17.2% vs. 11.1% şi ideaţie suicidară 12.7% vs. 8.3%. Korabel et al. (2008) 
subliniază faptul că incidenţa tulburărilor psihiatrice la pacienţii cu boli de piele 
este de aproximativ 30–60%, cele mai întâlnite diagnostice mentale la aceşti 
pacienţi fiind depresia, ideaţia suicidară, tulburările anxioase, obsesive şi iluzionale. Un 
studiu realizat de Samanthula, Kodali şi Manyam (2018) pe 100 pacienţi cu 
tulburări psihiatrice a relevat faptul că 68% dintre pacienţi erau afectaţi de boli de 
piele. Seyhan et al. (2006) au studiat morbiditatea psihiatrică pe un lot de 636 pacienţi 
cu afecţiuni dermatologice, iar rezultatele au arătat că morbiditatea psihiatrică a 
fost prezentă la 15.3% din numărul total de pacienţi, cele mai întâlnite tulburări 
fiind depresia (32.0%), tulburările de adaptare (15.5%), anxietatea (13.4%) şi 
tulburările psihosomatice (10.3%). Cele mai puţin întâlnite tulburări au fost tulburarea 
obsesiv-compulsivă şi tulburarea de conversie (5.1%), tulburarea distimică (4.1%), 
tulburarea de deficit de atenţie şi hiperactivitate (2.1%), atacul de panică (1.0%). 
Cele mai răspândite diagnostice dermatologice ale pacienţilor cu probleme 
psihopatologice au fost urticaria cronică (25.8%), psoriazisul (15.5%) şi alopecia 
(11.3%).  

Într-un studiu cu privire la prevalenţa tulburărilor mentale în rândul 
pacienţilor cu psoriazis, Ferreira et al. (2017) au constatat că cele mai răspândite 
tulburări mentale la persoanele cu această afecţiune a pielii sunt tulburările de 
somn (62.0%), disfuncţiile sexuale (45.6%), tulburările de personalitate (35.0%), 
anxietatea (30.4%), adaptarea (29.0%), depresia (27.6%) şi tulburările de dependenţă 
de substanţe (24.8%). Leibovici et al. (2010) au arătat că pacienţii cu psoriazis se 
confruntă cu un nivel mai ridicat al anxietăţii, depresiei şi lipsă a controlului, cu o 
stare de bine redusă, o atitudine mai pasivă asupra vieţii, o implicare mai scăzută în 
relaţii şi o pierdere a scopului în viaţă, comparativ cu persoanele sănătoase. 
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Kostyła, Tabała şi Kocur (2013), într-o cercetare realizată pe un grup de 54 pacienţi cu 
psoriazis, au obţinut o corelaţie negativă între gradul de acceptare a bolii de piele şi 
intensitatea simptomelor psihopatologice. Totodată, autorii au arătat că intensitatea 
psihopatologiei este afectată de durata bolii de piele, un timp îndelungat ducând la 
un disconfort sporit în contactele interpersonale. De asemenea, oamenii care s-au 
confruntat cu o atitudine negativă din partea celor din jur au obţinut scoruri mai 
ridicate pentru somatizare, tulburarea obsesiv-compulsivă, sensibilitate interpersonală, 
ideaţie paranoidă şi psihotism, comparativ cu persoanele care nu au fost expuse 
unui astfel de comportament. În ceea ce priveşte vârsta, s-a obţinut o corelaţie 
pozitivă cu tulburarea obsesiv-compulsivă şi o corelaţie negativă cu ostilitatea. Nivelul 
educaţional are, de asemenea, un impact asupra simptomelor psihopatologice, 
persoanele cu un nivel ridicat al educaţiei obţinând scoruri mai scăzute pentru 
depresie, ostilitate şi ideaţie paranoidă, decât persoanele cu educaţie vocaţională. În 
ceea ce priveşte genul, nu s-a obţinut nicio relaţie cu simptomele psihopatologice, 
la un nivel statistic semnificativ. Cu toate acestea, într-un studiu realizat de 
Korkoliakou et al. (2017) pe 108 pacienţi cu psoriazis, au fost obţinute diferenţe 
semnificative la nivelul psihopatologiei, în funcţie de gen. Astfel, femeile au 
obţinut scoruri mai ridicate decât bărbaţii, pentru somatizare, depresie, anxietate, 
fobie şi psihotism. 

1.4. TULBURĂRILE DE PERSONALITATE LA PACIENŢII  
CU AFECŢIUNI DERMATOLOGICE 

Manualul Statistic de Diagnostic şi Clasificare Statistică a Tulburărilor Mintale 
(American Psychiatric Association, 2016) defineşte tulburările de personalitate  
ca fiind modele persistente de comportamente şi trăiri interioare, care diferă 
semnificativ de normele mediului cultural, debutează în adolescenţă sau la vârsta 
de adult tânăr, sunt stabile în timp şi cauzează suferinţă şi disfuncţii individului. 

Tulburările de personalitate sunt grupate în trei categorii, în funcţie de 
caracteristicile şi simptomele similare. Grupul A (Clusterul ciudat şi excentric) 
cuprinde tulburările de personalitate paranoidă, schizoidă şi schizotipală. Aceste 
tulburări implică utilizarea fanteziei şi proiecţiei şi se asociază cu o tendinţă către 
gândirea psihotică. Pacienţii pot fi vulnerabili biologic cu privire la distorsiunile 
cognitive în condiţii de stres. Grupul B (Clusterul dramatic, emoţional şi dezordonat/ 
imprevizibil) cuprinde tulburările de personalitate antisocială, borderline, histrionică şi 
narcisistă. Aceste tulburări implică modificarea dispoziţiei şi utilizarea mecanismelor 
de apărare precum disocierea, negarea, scindarea şi trecerea la act. Grupul C 
(Clusterul anxios sau temător) cuprinde tulburările de personalitate evitantă, 
dependentă şi obsesiv-compulsivă. Aceste tulburări implică utilizarea izolării, 
agresivităţii pasive şi ipohondriei (Kaplan, Sadock şi Sadock, 2001). 

Există un număr relativ redus de studii care au investigat legătura dintre 
afecţiunile dermatologice şi tulburările de personalitate. Ashwanikumar et al. (2018) 
menţionează că bolile de piele pot produce schimbări la nivelul personalităţii, 
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precum instabilitate ridicată în relaţiile interpersonale şi imaginea de sine, precum şi 
o impulsivitate sporită. Kostyła, Tabała şi Kocur (2013), într-un studiu realizat pe 
54 pacienţi cu psoriazis, au găsit o corelaţie pozitivă, semnificativă statistic, între 
durata afecţiunii dermatologice şi intensitatea sensibilităţii interpersonale. Astfel, 
cu cât pacienţii se confruntă mai mult cu o boală de piele, cu atât manifestă un 
disconfort sporit în contactele cu cei din jur, având sentimente de inferioritate şi 
inadecvare. 

În ceea ce priveşte prevalenţa tulburărilor de personalitate în rândul persoanelor 
cu boli de piele, studiile au relevat valori diferite. Astfel, într-o cercetare realizată 
de Rasoulian şi Ebrahimi (2010), pe 144 pacienţi cu afecţiuni dermatologice şi 100 
subiecţi în grupul de control, s-a constatat existenţa tulburărilor de personalitate la 
22 pacienţi (15.27%) şi 5 subiecţi din grupul de control (5%). Sarkar et al. (2016), 
într-un studiu descriptiv, transversal, pe 65 pacienţi cu acnee severă, au arătat că 
toţi pacienţii prezentau tulburări psihiatrice, precum depresie şi anxietate, iar 19 
pacienţi (29.2%) aveau şi tulburări de personalitate. Ambele studii menţionate au 
arătat că cele mai întâlnite tulburări de personalitate la pacienţii cu afecţiuni 
dermatologice sunt obsesiv-compulsivă, evitantă şi borderline. 

Alţi autori (Ghosh et al., 2013) au constatat că cele mai frecvente tulburări de 
personalitate la pacienţii cu boli de piele sunt: narcisistă, histrionică şi obsesiv-
compulsivă. Ei menţionează faptul că pacienţii cu tulburare de personalitate 
narcisistă se pot confrunta cu o criză personală, ca urmare a desfigurării provocate 
de afecţiunea dermatologică, având în vedere faptul că acordă o importanţă deosebită 
aspectului fizic. Totodată, pacienţii cu tulburare de personalitate histrionică au 
reacţii emoţionale disproporţionate şi îşi pot leza pielea, cu scopul de a obţine 
atenţie. De asemenea, pacienţii cu tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă 
manifestă o preocupare excesivă pentru ordine, perfecţionism şi control, ceea ce 
poate duce la comportamente compulsive, precum spălarea/ciupirea pielii sau 
concentrarea excesivă asupra corpului şi disconfortul produs de imperfecţiuni 
minore sau nonexistente ale pielii. 

În cercetarea lor, bazată pe o revizuire sistematică a literaturii de specialitate, 
referitoare la prevalenţa comorbidităţilor psihiatrice la pacienţii cu psoriazis, 
Ferreira et al. (2017) au arătat că cele mai întâlnite tulburări de personalitate la 
pacienţii cu psoriazis sunt tulburarea de personalitate borderline (17.5%), urmată 
de tulburările de personalitate din Clusterul C (12.5%) şi de tulburarea de personalitate 
schizotipală (6.25%). Totodată, într-un studiu realizat pe 60 pacienţi cu lupus şi 
118 subiecţi în grupul de control (Jalenques et al., 2017) au găsit o prevalenţă mai 
ridicată a tulburărilor de personalitate în rândul pacienţilor cu lupus (38%), comparativ 
cu grupul de control (20%). Aceştia au constatat că cele mai întâlnite tulburări de 
personalitate la aceşti pacienţi sunt: evitantă, depresivă şi obsesiv-compulsivă. De 
asemenea, s-a observat o comorbiditate cu tulburările psihiatrice, cea mai frecventă 
fiind comorbiditatea între tulburările de personalitate evitantă şi obsesiv-compulsivă, 
cu tulburările anxioase şi depresive. 
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2. METODOLOGIE 

2.1. SCOP ŞI IPOTEZE 

Scopul studiului actual a fost investigarea tulburărilor de personalitate la 
pacienţii cu afecţiuni dermatologice, în funcţie de nivelul de severitate al bolii de 
piele, luând în considerare unele caracteristici socio-demografice, precum genul, 
vârsta, nivelul de educaţie. 

Astfel, s-au considerat următoarele ipoteze specifice, cu privire la legătura 
între tulburările de personalitate şi bolile de piele: 

Ipoteza 1: Nivelul de severitate al afecţiunii dermatologice corelează cu 
nivelul de severitate al tulburării de personalitate.  

Ipoteza 2: La pacienţii cu afecţiuni dermatologice, există o legătură între 
nivelul de severitate al tulburării de personalitate şi caracteristicile socio-demografice 
(vârstă, gen, nivel de educaţie), astfel : 

(Ipoteza 2a): o corelaţie pozitivă cu vârsta, 
(Ipoteza 2b): scoruri mai ridicate pentru femei, comparativ cu bărbaţii, 
(Ipoteza 2c): scoruri mai ridicate pentru persoanele cu un nivel mediu de 

educaţie, comparativ cu cele cu un nivel ridicat de educaţie.  

2.2. PARTICIPANŢI ŞI PROCEDURĂ 

Lotul a fost format din 61 participanţi (22 bărbaţi şi 39 femei), cu vârste 
cuprinse între 20 şi 74 ani (M = 43.0, SD = 15.98). Participanţii au fost pacienţi 
diagnosticaţi cu boli de piele, selectaţi din diverse spitale şi clinici particulare. 
Criteriile de excludere au fost vârsta sub 18 ani şi nivelul educaţional sub 8 clase. 

Pe baza declaraţiilor participanţilor, au fost colectate diverse variabile socio-
demografice, precum genul, vârsta, statusul marital şi nivelul educaţional, care sunt 
prezentate în tabelul nr. 1. 

Tabel nr. 1 
Caracteristicile socio-demografice ale lotului de subiecţi 

 Populaţie (n = 61) 
Vârstă, medie ± abatere standard 43 ± 15.98
Gen, n(%) 
   Bărbaţi 22 (36.1)
   Femei 39 (63.9)
Status marital, n(%) 
   Într-o relaţie/Căsătorit 43 (75.0)
   Singur/Divorţat/Văduv 18 (29.5)
Educaţie, n% 
   Şcoală profesională/Liceu 28 (45.9)
   Facultate 33 (54.1)

S-a constatat că 43 participanţi (70.5%) sunt într-o relaţie sau căsătoriţi, iar 
18 participanţi (29.5%) sunt singuri, divorţaţi sau văduvi. În ceea ce priveşte 
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nivelul educaţional, 28 participanţi (45.9%) au absolvit şcoala profesională sau 
liceul, iar 33 participanţi (54.1%) au studii superioare.  

Tabelul nr. 2 oferă informaţii cu privire la caracteristicile afecţiunilor 
dermatologice ale lotului selectat. Se constată că cele mai întâlnite boli de piele în 
rândul participanţilor au fost psoriazis (15 participanţi, 24.6%), acnee (13 participanţi, 
21.3%), dermatită (9 participanţi, 14.8%), eczemă (5 participanţi, 8.2%), ulcer 
varicos (5 participanţi, 8.2%). Alte afecţiuni dermatologice au fost negi, vitiligo, 
alopecie, rozacee etc. (14 participanţi, 23.0%). Majoritatea participanţilor au o 
durată a bolii de piele mai mică de 10 ani (49 participanţi, 80.3%), frecvenţa de 
manifestare a bolii de piele în ultimele 12 luni, uneori sau des (47 participanţi, 
77%), respectiv până la o treime din suprafaţa pielii afectată (56 participanţi, 
94.8%). 

Tabel nr. 2 
Caracteristicile bolilor de piele ale lotului de subiecţi 

 Populaţie (n = 61) 
Tip afecţiune dermatologică, n%  
   Psoriazis 15 (24.6) 
   Acnee 13 (21.3) 
   Dermatită 9 (14.8) 
   Eczemă 5 (8.2) 
   Ulcer varicos 5 (8.2) 
   Altele (negi, vitiligo, alopecie, rozacee etc.) 14 (23.0) 
Durată, n%  
   1–10 ani 49 (80.3) 
   11–20 ani 9 (14.8) 
   Peste 20 ani 3 (4.9) 
Frecvenţa în ultimele 12 luni, n%  
   Uneori 28 (45.9) 
   Des 19 (31.1) 
   Foarte des 14 (23.0) 
Suprafaţa pielii afectată, n%  
   Sub 1% 7 (11.5) 
   1–15% 39 (63.9) 
   15–30% 10 (16.4) 
   31–45% 1 (1.6) 
   46–60% 1 (1.6) 
   61–75% 1 (1.6) 
   Peste 75% 2 (3.3) 

Datele au fost colectate pe o perioadă de 6 luni (din ianuarie 2018 până în 
iunie 2018), din diverse spitale şi clinici particulare din Bucureşti, iar participarea 
pacienţilor a fost voluntară. Chestionarele cu auto–administrare au fost oferite 
pacienţilor, iar aceştia le-au completat în cabinetele dermatologice sau acasă, fiind 
colectate ulterior. Înainte de administrare, participanţii au fost informaţi cu privire 
la studiu şi la confidenţialitatea datelor, iar aceştia şi-au dat consimţământul pentru 
participare. Studiul a fost realizat în conformitate cu standardele etice în vigoare cu 
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privire la colectarea datelor în România. Participanţii au completat inventarul clinic 
şi datele referitoare la afecţiunile dermatologice, fără limită de timp. Participanţii 
nu au primit compensaţii de natură financiară, pentru participare. 

2.3. INSTRUMENTE DE MĂSURARE 

Tulburările de personalitate au fost evaluate cu Inventarul Multiaxial Clinic 
Millon (Millon Clinical Multiaxial Inventory – MCMI-III; David, 2010), în forma 
tradusă şi adaptată pe populaţia din România. Aplicarea inventarului psihopatologic s-a 
realizat conform normelor deontologice, autorul deţinând licenţă de utilizare de la 
Testcentral, unica firmă distribuitoare a chestionarului în România. Inventarul este 
dezvoltat şi standardizat pe pacienţi cu tulburări psihiatrice şi este destinat persoanelor 
cu vârsta peste 18 ani şi cu un nivel minim de educaţie de 8 clase. 

MCMI-III conţine 14 scale de personalitate, 10 scale de sindroame clinice,  
3 indici de modificare şi o scală de validitate. Scalele de personalitate se împart în 
11 Patternuri de Personalitate (Schizoid, Evitant, Depresiv, Dependent, Histrionic, 
Narcisist, Antisocial, Sadic/Agresiv, Compulsiv, Negativist/Pasiv-Agresiv, Masochist/ 
Ego-distonic) şi 3 Scale de Patologie Severă de Personalitate (Schizotipal, Borderline, 
Paranoid). Scalele referitoare la sindroamele clinice se împart în 7 Sindroame 
Clinice Moderate (Anxietate, Bipolar: Maniacal, Distimie, Dependenţă de alcool, 
Dependenţă de droguri, Tulburare de stres posttraumatic) şi 3 Sindroame Clinice 
Severe (Tulburare de gândire, Depresie majoră, Tulburare delirantă). De asemenea, 
există 3 Indici de modificare, meniţi să evalueze stilul de răspuns al persoanei 
evaluate: Dezvăluire (X), Dezirabilitate (Y), Devalorizare (Z), precum şi un indicator 
al răspunsurilor date la întâmplare: Validitate (V). 

Totodată, există 42 de Scale faţetă Grossman, care indică procesele de 
personalitate care sunt responsabile pentru scorurile obţinute la patternurile de 
personalitate, respectiv la scalele de patologie severă de personalitate, precum 
relaţionare, stiluri cognitive, comportamente expresive ş.a. Acestea pot fi utile 
pentru identificarea diferenţelor uşoare ale simptomelor între persoanele cu scoruri 
ridicate la aceeaşi scală de personalitate, respectiv personalizarea viitoarei 
psihoterapii, cu scopul de a maximiza atingerea obiectivelor tratamentului. 

Pentru acest studiu a fost creat un instrument de măsurare a severităţii bolii 
de piele, care să înglobeze informaţii cu privire la evoluţia bolii şi gradul de afectare. 
Au fost alese trei dimensiuni (durata bolii, frecvenţa de manifestare în ultimele 12 luni 
şi suprafaţa pielii afectată), pentru care s-a atribuit câte un scor, astfel:  

1. durată – 1 punct (1–10 ani), 2 puncte (11–20 ani), 3 puncte (peste 20 ani);  
2. frecvenţa în ultimele 12 luni – 1 punct (uneori), 2 puncte (des), 3 puncte 

(foarte des);  
3. suprafaţa pielii afectată – 1 punct (sub 1%), 2 puncte (1–15%), 3 puncte 

(16–30%), 4 puncte (31–45%), 5 puncte (46–60%), 6 puncte (61–75%), 7 puncte 
(peste 75%). 

Având în vedere că indicele de severitate al afecţiunii dermatologice ia în 
considerare trei dimenisuni de natură diferită, acesta a fost calculat ca fiind produsul 
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între punctajele obţinute pentru durata de manifestare a bolii, frecvenţa bolii în 
ultimele 12 luni şi suprafaţa pielii afectată. 

2.4. ANALIZA STATISTICĂ 

Analiza statistică s-a realizat prin intermediul programului Microsoft Excel 
pentru Windows. Statisticile descriptive au fost prezentate ca medie ± abatere 
standard. Pentru determinarea relaţiilor între anumite variabile, s-a utilizat coeficientul 
de corelaţie Pearson (r), iar pentru compararea eşantioanelor, a fost utilizat testul t.  

3. REZULTATE 

Rezultatele au arătat că 52 pacienţi cu afecţiuni dermatologice (85%) au 
următoarele tulburări de personalitate: 25 participanţi (41%) histrionică, 17 participanţi 
(28%) obsesiv-compulsivă, 10 participanţi (16%) au alte tulburări de personalitate 
(narcisistă, antisocială, sadică, borderline, paranoidă). De asemenea, există o 
comorbiditate cu tulburările psihiatrice. Astfel, 44 participanţi (72%) au doar 
tulburări de personalitate, iar 8 participanţi (13%) au cel puţin o tulburare psihiatrică în 
comorbiditate (anxietate, tulburare de gândire, bipolar: maniacal, dependenţă de 
alcool sau de droguri). 

În continuare, se vor prezenta rezultatele obţinute în urma testării ipotezelor. 

Ipoteza 1: Nivelul de severitate al afecţiunii dermatologice corelează cu 
nivelul de severitate al tulburării de personalitate.  

Pentru investigarea acestei presupuneri, s-a utilizat coeficientul de corelaţie 
Pearson. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul nr. 3. 

Tabel nr. 3 
Corelaţii între nivelul de severitate al tulburărilor de personalitate  

şi nivelul de severitate al bolii de piele, respectiv vârstă 

 Nivelul de severitate al bolii de piele Vârstă 
 r p r p 
Schizoid - 0.03 0.816 - 0.01 0.927 
Evitant 0.08 0.540 0.00 0.980 
Depresiv - 0.09 0.481 0.06 0.642 
Dependent 0.08 0.516 - 0.01 0.922 
Histrionic - 0.26 0.040 - 0.05 0.709 
Narcisist - 0.25 0.049 0.07 0.571 
Antisocial - 0.09 0.476 - 0.17 0.197 
Sadic - 0.21 0.110 - 0.04 0.764 
Compulsiv 0.03 0.789 0.29 0.022 
Negativist - 0.11 0.412 0.01 0.929 
Masochist - 0.03 0.792 0.05 0.713 
Schizotipal 0.02 0.903 - 0.03 0.846 
Borderline - 0.07 0.615 - 0.13 0.310 
Paranoid - 0.18 0.171 0.07 0.569 

Notă: Corelaţii pe baza coeficientului de corelaţie Pearson 
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Nivelul de severitate al afecţiunii dermatologice corelează semnificativ cu 
nivelul de severitate al tulburărilor de personalitate histrionică (r = -0.26, p < 0.05) 
şi narcisistă (r = -0.25, p < 0.05). Coeficientul de determinare (r2) are valorile 0.07, 
respectiv 0.06, ceea ce reflectă un efect slab de asociere între nivelul de severitate 
al afecţiunii dermatologice şi nivelul de severitate al tulburărilor de personalitate 
histrionică, repectiv narcisistă. Corelaţiile cu nivelul de severitate al altor tulburări 
de personalitate nu sunt semnificative. Aceste rezultate confirmă parţial Ipoteza 1. 

Ipoteza 2a: La pacienţii cu afecţiuni dermatologice, există o corelaţie 
pozitivă între nivelul de severitate al tulburării de personalitate şi vârstă. 

Pentru investigarea acestei presupuneri, s-a utilizat coeficientul de corelaţie 
Pearson. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul nr. 3. 

Există corelaţii semnificative între vârstă şi nivelul de severitate al tulburării 
de personalitate obsesiv-compulsivă (r = 0.29, p < 0.05), iar coeficientul de 
determinare (r2) are valoarea 0.08, ceea ce reflectă un efect slab de asociere între 
aceste variabile. Corelaţiile vârstei cu nivelul de severitate al altor tulburări de 
personalitate nu sunt semnificative. Aceste rezultate confirmă parţial Ipoteza 2a. 

Ipoteza 2b: Femeile cu afecţiuni dermatologice obţin scoruri mai ridicate ale 
nivelului de severitate al tulburării de personalitate, comparativ cu bărbaţii cu 
afecţiuni dermatologice. 

Pentru investigarea acestei presupuneri, s-a considerat că datele au aproximativ o 
distribuţie normală, întrucât dimensiunea fiecărui eşantion este mai mare de 20. 
Astfel, s-a utilizat testul t pentru variabile independente. Rezultatele obţinute sunt 
prezentate în tabelul nr. 4. 

Tabel nr. 4 
Statistici descriptive şi comparaţii între bărbaţii şi femeile cu afecţiuni dermatologice 

Gen  Lotul total de 
subiecţi Bărbaţi Femei Testul t p 

Schizoid 31.30 ± 19.55 24.64 ± 20.97 35.05 ± 17.91 - 2.01 0.029 
Evitant 26.66 ± 20.63 24.27 ± 20.27 28.00 ± 20.97 - 0.66 0.250 
Depresiv 22.00 ± 20.86 19.77 ± 19.03 23.26 ± 21.97 - 0.61 0.260 
Dependent 33.49 ± 18.58 35.73 ± 17.18 32.23 ± 19.43  0.69 0.235 
Histrionic 77.54 ± 18.76 81.55 ± 21.38 75.28 ± 17.00  1.24 0.123 
Narcisist 66.61 ± 14.05 65.68 ± 10.46 67.13 ± 15.83 - 0.38 0.335 
Antisocial 36.51 ± 21.58 30.32 ± 22.13 40.00 ± 20.74 - 1.68 0.050 
Sadic 36.95 ± 22.47 28.50 ± 23.85 41.72 ± 20.46 - 2.24 0.018 
Compulsiv 69.34 ± 21.17 76.05 ± 23.71 65.56 ± 18.88  1.86 0.042 
Negativist 34.56 ± 21.55 32.00 ± 26.38 36.00 ± 18.52 - 0.68 0.267 
Masochist 23.46 ± 21.01 23.14 ± 22.82 23.64 ± 20.22 - 0.09 0.466 
Schizotipal 22.18 ± 23.16 17.32 ± 23.65 24.92 ± 22.73 - 1.22 0.114 
Borderline 22.64 ± 20.84 21.32 ± 23.98 23.38 ± 19.14 - 0.36 0.365 
Paranoid 37.84 ± 23.97 28.45 ± 27.09 40.56 ± 20.69 - 2.24 0.021 

Notă: Medie ± abatere standard 
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Există diferenţe semnificative statistic între bărbaţi şi femei, femeile obţinând 
scoruri mai ridicate decât bărbaţii, la scalele schizoid (bărbaţi: 24.64 ± 20.97, 
femei: 35.05 ± 17.91, t = - 2.01, p < 0.05), antisocial (bărbaţi: 30.32 ± 22.13,  
femei: 40.00 ± 20.74, t = - 1.68, p < 0.1), sadic (bărbaţi: 28.50 ± 23.85,  
femei: 41.72 ± 20.46, t = - 2.24, p < 0.05) şi paranoid (bărbaţi: 28.45 ± 27.09, 
femei: 40.56 ± 20.69, t = - 2.24, p < 0.05), respectiv scoruri mai scăzute la scala 
compulsiv (bărbaţi: 76.05 ± 23.71, femei: 65.56 ± 18.88, t = 1.86, p < 0.05). Pentru 
celelalte tulburări de personalitate, nu există diferenţe statistic semnificative, în 
funcţie de gen. Aceste rezultate confirmă parţial Ipoteza 2b. 

Ipoteza 2c: Pacienţii cu afecţiuni dermatologice şi un nivel mediu de educaţie 
obţin scoruri mai ridicate ale nivelului de severitate al tulburării de personalitate, 
comparativ cu pacienţii cu afecţiuni dermatologice şi un nivel ridicat de educaţie. 

Pentru investigarea acestei presupuneri, s-a considerat că datele au aproximativ o 
distribuţie normală, întrucât dimensiunea fiecărui eşantion este mai mare de 20. 
Astfel, s-a utilizat testul t pentru variabile independente. Rezultatele obţinute sunt 
prezentate în tabelul nr. 5. 

Tabel nr. 5 
Statistici descriptive şi comparaţii între pacienţii cu afecţiuni dermatologice,  

în funcţie de nivelul de educaţie 

Nivel de educaţe 

 Lotul total  
de subiecţi 

Mediu 
(Şcoală 

profesională/ 
Liceu) 

Ridicat 
(Facultate) 

Testul t p 

Schizoid 31.30 ± 19.55 34.79 ± 20.17 28.33 ± 18.81  1.27 0.102 
Evitant 26.66 ± 20.63 29.61 ± 20.24 24.15 ± 20.94  1.01 0.153 
Depresiv 22.00 ± 20.86 22.96 ± 21.05 21.18 ± 20.99  0.32 0.371 
Dependent 33.49 ± 18.58 34.54 ± 18.77 32.61 ± 18.66  0.39 0.345 
Histrionic 77.54 ± 18.76 74.25 ± 17.23 80.33 ± 19.80  - 1.25 0.102 
Narcisist 66.61 ± 14.05 67.96 ± 13.48 65.45 ± 14.63  0.68 0.244 
Antisocial 36.51 ± 21.58 36.61 ± 23.50 36.42 ± 20.19  0.03 0.487 
Sadic 36.95 ± 22.47 36.21 ± 23.84 37.58 ± 21.60 - 0.23 0.409 
Compulsiv 69.34 ± 21.17 69.00 ± 22.64 69.64 ± 20.20 - 0.11 0.454 
Negativist 34.56 ± 21.55 36.54 ± 24.00 32.88 ± 19.46  0.65 0.261 
Masochist 23.46 ± 21.01 28.79 ± 22.89 18.94 ± 18.43  1.83 0.037 
Schizotipal 22.18 ± 23.16 27.50 ± 24.54 17.67 ± 21.26  1.65 0.052 
Borderline 22.64 ± 20.84 24.50 ± 24.38 21.06 ± 17.52  0.63 0.268 
Paranoid 37.84 ± 23.97 46.18 ± 25.67 30.09 ± 19.97  2.71 0.005 

Notă: Medie ± abatere standard 

Persoanele cu un nivel mediu de educaţie au obţinut scoruri sporite, comparativ 
cu cele cu un nivel ridicat, pentru scalele masochist (nivel mediu de educaţie: 28.79 ± 
22.89, nivel ridicat de educaţie: 18.94 ± 18.43, t = 1.83, p < 0.05) şi paranoid (nivel 
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mediu de educaţie: 46.18 ± 25.67, nivel ridicat de educaţie: 30.09 ± 19.97, t = 2.71, 
p < 0.05). Pentru celelalte tulburări de personalitate, nu s-au obţinut diferenţe 
statistic semnificative, în funcţie de nivelul educaţional. Aceste rezultate confirmă 
parţial Ipoteza 2c. 

4. DISCUŢII ŞI CONCLUZII 

Rezultatele studiului au arătat că există o corelaţie între nivelul de severitate 
al tulburării de personalitate şi nivelul de severitate al afecţiunii dermatologice. 
Astfel, nivelul de severitate al bolilor de piele corelează semnificativ cu nivelul de 
severitate al tulburărilor de personalitate histrionică şi narcisistă, în timp ce nu există 
corelaţii semnificative cu nivelul altor tulburări de personalitate. De asemenea, 
nivelul de severitate al tulburării de personalitate obsesiv-compulsivă corelează 
semnficativ cu vârsta. Totodată, există diferenţe semnificative între bărbaţi şi 
femei, cu privire la nivelul de severitate al tulburărilor de personalitate schizoidă, 
antisocială, paranoidă şi obsesiv-compulsivă, precum şi între pacienţii cu un nivel 
mediu de educaţie şi cei cu un nivel ridicat, cu privire la nivelul de severitate al 
tulburărilor de personalitate masochistă şi paranoidă. 

Rezultatele cercetării au arătat că cele mai întâlnite tulburări de personalitate 
în rândul pacienţilor cu afecţiuni dermatologice sunt histrionică (41%) şi  
obsesiv-compulsivă (28%), rezultate confirmate de alte studii, în care s-a constatat 
că aceste tulburări sunt unele din cele mai frecvente tulburări de personalitate la 
pacienţii cu boli de piele (Ghosh et al., 2013; Jalenques et al., 2017; Rasoulian şi 
Ebrahimi, 2010; Sarkar et al., 2016). Ghosh et al. (2013) menţionează că personalităţile 
histrionice, datorită reactivităţii emoţionale excesive, îşi pot răni pielea, cu scopul 
de a obţine atenţie. Totodată, pacienţii cu tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă 
manifestă o preocupare sporită pentru ordine, perfecţionsim şi control, ceea ce 
poate duce la comportamente compulsive, de tipul spălatului/ciupirii pielii, precum 
şi concentrare excesivă asupra propriului corp sau disconfort produs de imperfecţiuni 
reduse sau inexistente ale pielii. 

Rezultatele au arătat că nivelul de severitate al bolilor de piele corelează cu 
nivelul de severitate al tulburărilor de personalitate. Această legătură poate fi 
explicată prin legătura strânsă şi influenţa reciprocă între piele şi minte. Pe de o 
parte, elementele mentale şi emoţionale sunt implicate în originea, menţinerea sau 
agravarea bolilor de piele, iar pe de altă parte, afecţiunile dermatologice au 
consecinţe mentale şi emoţionale (Azambuja, 2017). În partea de introducere sunt 
oferite explicaţii suplimentare cu privire la conexiunea minte–piele. De asemenea, 
corelaţia negativă între nivelul de severitate al bolii de piele şi nivelul de severitate 
al tulburării de personalitate histrionică ar putea fi explicată prin faptul că un nivel 
ridicat al afecţiunii dermatologice poate duce la izolare socială şi, implicit, la 
diminuarea atenţiei primite din partea altor persoane. Corelaţia negativă între 
severitatea bolii de piele şi severitatea tulburării de personalitate narcisistă se poate 
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datora faptului că persoanele narcisiste oferă o importanţă sporită aspectului fizic, 
iar o boală de piele ar putea duce la o criză personală (Ghosh et al., 2013), astfel 
încât, pentru menţinerea echilibrului emoţional, este necesară reducerea nivelului 
de severitate a bolii de piele sau diminuarea importanţei pe care aceştia o acordă 
înfăţişării. 

S-a obţinut o corelaţie pozitivă între vârstă şi nivelul de severitate al tulburării de 
personalitate obsesiv-compulsivă, rezultat confirmat de alte studii (Kostyła, Tabała 
şi Kocur, 2013), care au arătat o corelaţie pozitivă între vârstă şi gândurile obsesive. 
Totodată (Miniszewska, apud Kostyła, Tabała & Kocur, 2013), au constatat că 
persoanele cu vârste peste 40 de ani sunt mai preocupate de severitatea propriilor 
boli de piele, se lamentează mai mult şi au tulburări de somn, comparativ cu persoanele 
cu vârste sub 40 de ani. Cu toate acestea, în literatura de specialitate există o 
contradicţie cu privire la vârstă şi psihopatologie. Astfel, (Janowski, apud Kostyła, 
Tabała şi Kocur, 2013) au arătat că oamenii mai în vârstă consideră propria boală 
drept o resursă, care îi ajută să îşi dezvolte latura interioară. Pe de altă parte, există 
studii (Korkoliahou et al., 2017) care nu au găsit nicio corelaţie între psihopatologie  
şi vârstă. 

Rezultatele prezentului studiu au arătat că femeile cu afecţiuni dermatologice 
au obţinut scoruri mai ridicate decât bărbaţii cu afecţiuni dermatologice, pentru 
tulburările de personalitate schizoidă, antisocială, sadică şi paranoidă, respectiv 
scoruri mai scăzute pentru tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă. Nivelul 
mai ridicat al psihopatologiei la femei decât la bărbaţi a fost constatat, de asemenea,  
de Korkoliakou et al. (2017), care au studiat psihopatologia în rândul pacienţilor cu 
psoriazis. Kostyła, Tabała şi Kocur (2013) au găsit o corelaţie negativă între 
intensitatea simptomelor psihopatologice (precum somatizarea, tulburarea  
obsesiv-compulsivă, sensibilitatea interpersonală, anxietate şi psihotism) şi gradul 
de acceptare a bolii de piele. Astfel, scorurile mai ridicate ale nivelului 
psihopatologiei, obţinute de femei, ar putea fi explicate prin capacitatea redusă a 
acestora de a-şi accepta boala, precum şi percepţia bolii ca având un efect 
semnificativ asupra propriei imagini şi asupra relaţiilor cu alte persoane. Scorurile 
mai ridicate obţinute de bărbaţii din prezentul studiu, comparativ cu femeile, la 
tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, ar putea fi explicate prin 
dificultatea bărbaţilor de a-şi exprima emoţiile, tendinţa acestora de a-şi manifesta 
afecţiunea într-o manieră controlată, ca rezultat al modelului socio-cultural. Cu 
toate acestea, există studii (Kostyła, Tabała şi Kocur, 2013) care nu au constatat 
diferenţe, în funcţie de gen, cu privire la intensitatea simptomelor psihopatologiei. 

În studiul prezent, s-au obţinut diferenţe ale simptomelor psihopatologice 
(pentru tulburările de personalitate masochistă şi paranoidă), în funcţie de nivelul 
educaţional. Aceste rezultate sunt confirmate de alte cercetări, care au arătat că 
persoanele cu un nivel ridicat al educaţiei prezintă o intensitate mai redusă a 
psihopatologiei, în comparaţie cu persoanele cu un nivel educaţional mai scăzut 
(Kostyła, Tabała şi Kocur, 2013). Acest lucru ar putea fi explicat prin interesul mai 
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crescut al persoanelor cu un nivel educaţional ridicat, cu privire la propria boală, o 
cunoaştere mai profundă a acesteia, fiind capabile să studieze literatură profesională 
şi să solicite îndrumări farmaceutice (Chodorowska, Kowalczuk et al., apud 
Kostyła, Tabała şi Kocur, 2013). 

Rezultatele studiului prezent vin în sprijinul cercetărilor cu privire la legătura 
dintre sănătatea pielii şi sănătatea psihicului şi au o serie de implicaţii practice. În 
primul rând, psihopatologia în rândul adulţilor cu afecţiuni dermatologice este un 
domeniu de cercetare relativ nou în România, astfel încât această lucrare contribuie 
la o mai bună înţelegere a legăturii strânse între sănătatea fizică şi cea mentală. 
Având în vedere complexitatea interacţiunii minte–corp, precum şi consecinţele 
bolilor de piele la nivel individual şi social, se impune o cercetare continuă a 
fenomenului, pe plan naţional şi internaţional. 

În al doilea rând, majoritatea studiilor referitoare la psihopatologia în rândul 
pacienţilor cu afecţiuni dermatologice iau în considerare patologia psihiatrică 
(Dalgard et al., 2015; Ferreira et al., 2017; Korkoliakou et al., 2017; Kostyła, 
Tabała şi Kocur, 2013; Leibovici et al., 2010; Samanthula, Kodali şi Manyam, 
2018; Seyhan et al., 2006) şi există relativ puţine studii despre tulburările de 
personalitate la pacienţii cu boli de piele (Jalenques et al., 2017; Sarkar et al., 
2016). Legătura dintre tulburările de personalitate şi afecţiunile dermatologice 
explică necesitatea unui tratament complex al pacientului, nu numai la nivel 
dermatologic şi psihiatric, ci şi la nivel psihologic. Rezultatele studiului indică 
nevoia unei colaborări strânse între specialiştii sănătăţii pielii şi cei ai sănătăţii 
mentale, cu scopul de a oferi pacientului tratamentul corespunzător. 

În această lucrare, psihopatologia este analizată în funcţie de caracteristicile 
socio-demografice ale pacienţilor. Acest lucru este util pentru a oferi pacienţilor un 
tratament adecvat, personalizat şi, totodată, pentru a creşte nivelul de conştientizare 
cu privire la anumite riscuri, în funcţie de vârstă, gen şi alte caracteristici. 

Totodată, cercetarea prezentă a luat în considerare pacienţi cu diverse afecţiuni 
dermatologice, ceea ce oferă o perspectivă globală şi o înţelegere adecvată a 
aspectelor comune ale psihopatologiei în rândul pacienţilor cu boli de piele. 

Se impun a fi menţionate câteva limite ale studiului prezent. În primul rând, 
numărul redus de subiecţi, precum şi includerea limitată în eşantion a pacienţilor cu 
caracteristici socio-demografice variate, creează dificultăţi în generalizarea rezultatelor 
pe întreaga populaţie. În al doilea rând, evaluarea clinică a psihopatologiei s-a 
bazat doar pe completarea inventarului, fără a se realiza şi un interviu clinic, care 
să confirme diagnosticul obţinut. De asemenea, nu au fost luate în considerare alte 
afecţiuni fizice, care ar fi putut interfera cu psihopatologia. Totodată, rezultatele 
arată tendinţe generale, obţinându-se un efect slab de asociere între nivelul de 
severitate al tulburărilor de personalitate şi nivelul de severitate al afecţiunii 
dermatologice, respectiv vârstă. Legătura dintre afecţiunile dermatologice şi tulburările 
de personalitate reprezintă o constatare de o importanţă considerabilă, însă, având 
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în vedere limitele studiului, se impun cercetări viitoare referitoare la acest subiect, 
pentru a investiga aspecte suplimentare (cauzalitate, eficienţa diferitelor tipuri de 
tratament etc.). 

Primit în redacţie la: 7.01.2019 
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REZUMAT 

Acest studiu abordează tulburările de personalitate la pacienţii cu afecţiuni dermatologice, în 
funcţie de nivelul de severitate al bolii de piele, luând în considerare unele caracteristici socio-
demografice, precum genul, vârsta, nivelul de educaţie. Un lot de 61 participanţi a fost evaluat cu 
Inventarul Clinic Multiaxial Millon (Millon Clinical Multiaxial Inventory – MCMI-III), iar designul 
utilizat a fost transversal. Pentru determinarea gradului de severitate a afecţiunii dermatologice, s-a 
calculat un indice de severitate, în funcţie de durata bolii, frecvenţa de manifestare în ultimele 12 luni 
şi procentul de piele afectat. Rezultatele au arătat că nivelul de severitate al bolii de piele corelează 
negativ cu nivelul de severitate al tulburărilor de personalitate narcisistă şi histrionică, iar vârsta 
corelează pozitiv cu nivelul de severitate al tulburării de personalitate obsesiv-compulsivă. În ceea ce 
priveşte genul, femeile au obţinut scoruri mai ridicate decât bărbaţii, în cazul tulburărilor de 
personalitate schizoidă, antisocială, sadică şi paranoidă, respectiv scoruri mai scăzute pentru 
tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă. De asemenea, persoanele cu un nivel mediu de 
educaţie au obţinut scoruri superioare, în comparaţie cu persoanele cu un nivel educaţional ridicat, în 
cazul tulburărilor de personalitate masochistă şi paranoidă. Rezultatele studiului contribuie la o mai 
bună înţelegere a problematicii tulburărilor de personalitate la pacienţii cu afecţiuni dermatologice, 
acesta reprezentând un domeniu de cercetare relativ nou la nivelul României. Studiul poate fi utilizat 
ca bază pentru cercetări ulterioare, referitoare la legătura între sănătatea pielii şi sănătatea psihică. 
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Abstract 

Diabetes is a chronic disease with a major impact on patients' lives and, sometimes, even on 
the lives of their close ones. Due to its particularities, it often brings along psychological difficulties 
that can significantly interfere with the patients’ personal, professional, social and family functioning. 
In fact, depressive symptoms and emotional distress are common in these patients and have negative 
effects not only on the quality of patients’ lives but also on the quality of diabetes control behaviours. 
Although the psychological problems associated with diabetes can be successfully managed in 
collaboration with a clinical psychologist or psychotherapist, few patients with diabetes get 
psychological help. This article seeks to emphasize the need to include psychologists in the 
multidisciplinary teams caring for patients with diabetes, and to encourage further efforts to 
understand better and tackle the treatment gap for psychological problems in these patients. In this 
regard, we will define diabetes within the biopsychosocial framework. Hence, as a basis for grasping 
the connection between the biological and the psychological components of diabetes, we will explain 
the physiological mechanisms behind the disease. Also, we will review the personal and interpersonal 
difficulties that these patients experience from the moment they receive the diagnosis. Moreover, we 
will assert the utility of psychological interventions in an evidence based manner. Removing the 
barriers in the way of getting psychological help for patients with diabetes is just as important as 
finding the best interventions to help them face the medical and psychosocial challenges associated 
with this disease.  

Cuvinte-cheie: diabet, suport psihologic, distres, stigmatizare, psihosomatică. 

Keywords: diabetes, psychological help, distress, stigma, psychosomatic medicine. 

1. INTRODUCERE 

Psihologia, deşi este un domeniu tânăr, şi-a pus amprenta asupra mai multor 
domenii care definesc viaţa şi societatea şi a adus contribuţii teoretice şi aplicative 
(de tip intervenţie) inclusiv în sănătate. Printre problemele din domeniul sănătăţii, 
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abordate cu succes de psihologi se remarcă rolul variabilelor psihologice în dezvoltarea 
şi evoluţia unor boli, înţelegerea şi schimbarea modului în care se adaptează 
oamenii la situaţia de a trăi cu diverse afecţiuni medicale sau identificarea şi 
manipularea unor factori care cresc şansele adoptării unor comportamente benefice 
pentru starea de sănătate. Rolul psihologiei în sănătate a devenit atât de important 
încât, în 1978, Asociaţia Americană de Psihologie a decis să înfiinţeze o divizie 
specială de psihologia sănătăţii. Această divizie continuă să funcţioneze şi în prezent şi 
este dedicată nu doar unor obiective relevante pentru gestionarea stării de boală, ci 
şi pentru promovarea stării de sănătate. În esenţă, naşterea psihologiei sănătăţii 
probabil că marchează unul dintre cele mai importante progrese din ultimii 50 de 
ani din domeniul psihologiei (Taylor, 2012). 

Dezvoltarea psihologiei sănătăţii a fost propulsată de mai mulţi factori. 
Printre aceştia se remarcă: schimbările în clasamentul bolilor cu impact semnificativ la 
nivel mondial; progresul tehnologic şi cel din cercetare; costurile tot mai ridicate 
pentru serviciile de sănătate şi tratament; creşterea nivelului de acceptare a psihologilor 
în rândul specialiştilor care oferă servicii de sănătate (Taylor, 2012). 

Primul factor se referă la modul în care s-a modificat de-a lungul timpului 
schema de sănătate/boală a populaţiei. Mai precis, dacă până în secolul al XX-lea, 
bolile acute erau cele mai frecvente şi reprezentau o cauză majoră a decesului, în 
prezent, bolile cronice ridică cele mai mari probleme din punct de vedere al mortalităţii 
şi dizabilităţii (Taylor, 2012). Diabetul, alături de bolile cardiovasculare, bolile 
respiratorii şi cancer se numără printre bolile care trebuie combătute cu prioritate la 
nivel mondial (World Health Organization, 2017) – cele patru sunt responsabile 
împreună pentru un procent covârşitor (82%) din decesele premature cauzate de 
bolile netransmisibile (Mendis, 2014).  

Importanţa psihologului a fost alimentată de creşterea prevalenţei bolilor 
cronice din două motive principale: (1) bolile cronice implică inclusiv determinanţi 
psihologici şi sociali; (2) bolile cronice necesită atenţie şi tratament pe parcursul 
unei perioade lungi de timp, motiv pentru care ele favorizează apariţia unor 
probleme psihologice asociate; aceste probleme psihologice afectează individul atât 
în plan personal, cât şi în plan relaţional şi de regulă necesită ajutor de specialitate 
(Taylor, 2012). Particularităţile diabetului – aşa cum le vom descrie în secţiunile 
următoare ale articolului de faţă – plasează această boală în rândul bolilor pentru 
care sunt valabile ambele aspecte care justifică utilitatea psihologului în viaţa 
pacienţilor, indiferent dacă e vorba de diabet de tip 1 sau II (e.g., Hermanns, 2013). 
De altfel, numeroase demersuri de cercetare au evidenţiat eficienţa şi eficacitatea 
intervenţiilor de natură psihologică în reducerea suferinţei pacienţilor cu diabet şi 
în îmbunătăţirea managementului bolii (Cradock et al., 2017; de Groot et al., 2012; 
Otis et al., 2013; Peyrot & Rubin, 2007; Safren et al., 2014). 

Progresele tehnologice şi cele din domeniul cercetării sunt relevante pentru 
justificarea rolului psihologului în sănătate prin faptul că ele oferă posibilitatea 
accesării unor noi informaţii sau modalităţi de tratament cu impact psihologic 
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asupra pacienţilor. De exemplu, poate fi vorba despre situaţia în care o persoană 
află că are o anumită predispoziţie genetică pentru o boală gravă sau despre situaţia 
în care un anumit tratament, care poate să prelungească viaţa, afectează semnificativ 
calitatea vieţii (Taylor, 2012). În cazul specific al diabetului, cercetările din domeniul 
geneticii au indicat existenţa unei componente ereditare în predispoziţia pentru a 
dezvolta boala (e.g., Dooley et al., 2016). De asemenea, opţiunile privind aparatura 
pentru monitorizarea şi gestionarea diabetului încep să fie tot mai avansate (e.g., 
Veiseh et al., 2015) şi, deşi ele ajută la atingerea unui grad mai mare de confort al 
pacientului, rămân dificultăţi de altă natură (de ex., efortul decizional al pacientului 
cu privire la utilizarea uneia sau alteia dintre variantele disponibile, teama de 
schimbare sau de nou etc.).  

Costurile tot mai ridicate pentru serviciile de sănătate şi tratament reprezintă 
o problemă tot mai importantă, iar intervenţia psihologului poate fi deosebit de 
utilă pe cel puţin două paliere (Taylor, 2012): (1) prevenire primară – este o măsură 
cost-eficientă pentru că reduce cheltuielile necesare pentru managementul bolii;  
(2) creşterea satisfacţiei pacienţilor în raport cu îngrijirea medicală de care beneficiază 
şi proiectarea unui climat cât mai plăcut de interacţiune a pacienţilor cu sistemul de 
îngrijire medicală. Din acest punct de vedere, se remarcă eforturi consistente 
inclusiv pe direcţia prevenirii diabetului (Diabetes Prevention Program Research 
Group, 2002) ce s-au soldat cu rezultate încurajatoare (Diabetes Prevention Program 
Research Group, 2009). 

Creşterea nivelului de acceptare a psihologilor de către comunitatea medicală 
reprezintă un alt factor care a alimentat dezvoltarea psihologiei sănătăţii. Psihologii 
au adus o contribuţie remarcabilă, de exemplu, prin faptul că au dezvoltat o serie de 
strategii şi tehnici în special de factură comportamentală, ce pot fi aplicate relativ 
uşor şi pe o perioadă scurtă de timp, cu beneficii pe termen lung (chiar de ordinul 
anilor) asupra pacienţilor (Taylor, 2012). În cazul îngrijirii pacienţilor cu diabet, 
indiferent de vârsta acestora, se constată că intervenţiile pe mai multe planuri, 
livrate de echipe multidisciplinare ce conţin şi specialişti cu pregătire în psihologie, 
sunt încurajate tot mai mult (e.g., Delamater, 2009; Ismail, Winkley & Rabe-Hesketh, 
2004; Kichler, Harris & Weissberg-Benchell, 2015; Tapp et al., 2012). În plus, 
Asociaţia Americană de Diabet include testarea şi intervenţia psihologică pe lista 
standardelor de îngrijire primară a pacienţilor cu diabet şi formulează o serie de 
recomandări pentru identificarea şi gestionarea dificultăţilor psihosociale specifice 
diabetului (American Diabetes Association, 2015, 2017).  

Însă, în general, căutarea suportului psihologic tinde să fie îngreunată de o 
multitudine de factori psihosociali precum stigmatizarea socială, normele sociale, 
temerile asociate cu terapia, teama de a intra în contact cu propriile emoţii, evitarea 
autodezvăluirii, aşteptările negative cu privire la utilitatea şi riscurile colaborării cu 
un psiholog sau stima de sine (e.g., Corrigan, Druss, & Perlick, 2014; Vogel, 
Wester, & Larson, 2007), nu doar de condiţii obiective precum lipsa unei asigurări 
medicale care să acopere costurile (e.g., Weissman et al., 2017). De altfel, în 
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continuare un procent foarte mic din persoanele care se confruntă cu probleme de 
sănătate mentală reuşesc să beneficieze de ajutor de specialitate (Royal College of 
Psychiatrists, 2018; Waitzfelder et al., 2018) şi aceasta deşi se poate constata o 
creştere a acestui procent de-a lungul timpului (Mackenzie et al., 2014; Mental 
Health Foundation, 2016).  

În ceea ce priveşte pacienţii cu diabet, puţini dintre ei ajung să apeleze la 
ajutor psihologic (e.g., Shin et al., 2017; Wiley et al., 2015), cu toate că distresul 
emoţional asociat cu această boală este semnificativ. În România nu au fost 
identificate statistici precise privind accesarea serviciilor psihologice şi psihiatrice 
de către pacienţii cu diabet. Însă un studiu extins realizat în 2005–2007, pe un 
eşantion reprezentativ la nivel naţional, a relevat faptul că o proporţie mare de 
români fie nu se adresează specialiştilor în sănătate mentală, în ciuda disconfortului 
şi a disfuncţionalităţii cauzate de simptome, şi atunci tulburările lor rămân 
netratate, fie amână foarte mult momentul când apelează la ajutor de specialitate 
(Florescu et al., 2009). În plus, pe baza observaţiilor empirice se poate spune că în 
România evaluarea şi consilierea psihologică nu par a fi o regulă în schema de 
îngrijire pe termen lung a pacienţilor cu diabet.  

În acest context, relaţia medic–pacient dobândeşte o importanţă crucială în 
gestionarea diabetului. În cadrul acestei relaţii ar fi benefic dacă medicii ar reuşi să 
depăşească graniţele nevoilor biomedicale ale pacienţilor şi să manifeste în plus 
empatie şi înţelegere în raport cu nevoile psihologice ale persoanelor pe care le 
tratează (Barnard, Lloyd, & Holt, 2012). Însă atingerea acestui deziderat este 
problematică din mai multe motive, cel mai evident fiind acela că sunt necesare 
condiţii obiective greu de îndeplinit (timp suficient, spaţiu adecvat, raport optim 
medic/număr pacienţi) – conform Institutului Naţional de Statistică, în România, în 
2016, un medic s-a ocupat în medie de 345 de pacienţi (MedicHub, 2017). În plus, 
pentru identificarea şi gestionarea anumitor dificultăţi psihologice este nevoie de 
competenţe specifice, pe care medicii fără pregătire în psihiatrie nu le deţin (e.g., 
Lecrubier, 2007). 

Articolul de faţă îşi propune să evidenţieze necesitatea includerii psihologilor 
în echipele multidisciplinare responsabile pentru îngrijirea pacienţilor cu diabet. În 
acest sens, vom prezenta diabetul din două perspective concordante cu modelul 
biopsihosocial: (1) o perspectivă biologică – explicarea mecanismelor fiziologice 
din spatele bolii; (2) o perspectivă psihologică – definirea poverii diabetului. 
Scopul perspectivei biologice este de a oferi o bază pentru o mai bună înţelegere 
atât a conexiunii dintre factorii biologici şi cei psihologici în evoluţia acestei boli, 
cât şi a riscurilor medicale asociate cu diabetul. Aceste riscuri, împreună cu 
măsurile de îngrijire pe care le impun, contribuie la distresul specific diabetului. 
Perspectiva psihologică oferă o trecere în revistă a dificultăţilor personale şi 
interpersonale pe care le trăiesc pacienţii cu diabet încă din momentul aflării 
diagnosticului. Toate aceste dificultăţi ţin de competenţa oricărui psiholog clinician 
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sau psihoterapeut şi pot fi atenuate prin accesarea serviciilor de acest tip. De aceea, 
simpla conturare a tabloului de probleme asociate cu diabetul este un argument 
pentru utilitatea psihologilor în asistarea pacienţilor cu diabet.  

2. DIABETUL – DATE EPIDEMIOLOGICE 

Diabetul este o boală cronică gravă, asociată cu efecte devastatoare atât la 
nivel individual – în plan fizic şi psihologic –, cât şi la nivel economic. De altfel, 
diabetul a fost inclus încă din 2011 în rândul celor patru boli netransmisibile care 
ocupă un loc fruntaş pe lista de priorităţi a liderilor mondiali (World Health 
Organization, 2016a; World Health Organization, 2017). Însă, în ciuda acestui 
statut, incidenţa şi prevalenţa sa continuă să aibă un parcurs îngrijorător ascendent.  

La scară globală, se constată o creştere semnificativă a numărului de adulţi 
bolnavi de diabet: dacă în 1980 erau 108 milioane de bolnavi, în 2014 numărul lor 
a ajuns la 422 de milioane, ceea ce înseamnă 8.5% din populaţia adultă (World 
Health Organization, 2016a), iar situaţia pare să se agraveze. Conform unor estimări 
relativ recente (Guariguata et al., 2014), se anticipează că în 2035 se vor înregistra 
592 de milioane de diabetici. Însă alte tentative mai timpurii de a prezice prevalenţa 
diabetului – de ex., 439 de milioane pentru anul 2030 preconizate de Shaw, Sicree 
şi Zimmet (2010) – par să fi eşuat în faţa extinderii şi rapidităţii de acţiune a 
factorilor de risc. În plus, în 2012, numărul deceselor provocate în mod direct de 
diabet a fost de 1.5 milioane, dar boala a contribuit indirect, prin intermediul 
complicaţiilor medicale asociate, la încă 2.2 milioane de decese la nivel mondial 
(World Health Organization, 2016a). 

În România, statisticile privind situaţia pacienţilor cu diabet sunt similare cu 
cele de la nivel global. Mai precis, conform World Health Organization (2016b), 
prevalenţa diabetului în rândul populaţiei române în 2014 a fost de 8.5%, cu o 
distribuire relativ egală în funcţie de gen (8.5% bărbaţi, 8.4% femei). Referitor la 
mortalitate, se constată că în 2012 au existat 910 decese provocate de diabet şi 
3070 de decese cauzate de probleme asociate cu un nivel crescut de glucoză în 
sânge, în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 şi 69 de ani (World Health 
Organization, 2016b).  

3. BAZELE FIZIOLOGICE ALE DIABETULUI 

Diabetul zaharat este o tulburare metabolică cronică, al cărei indicator 
biologic principal este hiperglicemia cauzată fie de incapacitatea pancreasului de a 
produce insulină (diabet de tip 1), fie de rezistenţă la insulină în combinaţie cu o 
secreţie de insulină defectuoasă în raport cu cea necesară pentru funcţionarea 
normală a metabolismului (diabet de tip 2) (Venes, 2013).  

Mecanismul biologic din spatele diabetului poate fi explicat pornind de la 
rolul pe care pancreasul îl îndeplineşte în organism ca parte a sistemului endocrin. 
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Pancreasul este o glandă formată din mănunchiuri de celule epiteliale glandulare ce 
îi conferă dublă funcţie – de a produce enzime digestive (funcţie exocrină) şi de a 
regla nivelul glucozei din sânge (funcţie endocrină) (Rizzo, 2016).  

Mănunchiurile corespunzătoare celei de-a doua funcţii sunt formate din celulele 
insulare, supranumite şi insulele lui Langerhans, ce sunt responsabile pentru secreţia 
hormonilor glucagon (grupul celulelor alpha) şi insulină (grupul celulelor beta) 
(Rizzo, 2016).  

Insulina permite atât transformarea la nivelul ficatului a glucozei din sânge în 
glicogen, cât şi utilizarea glucozei din sânge de către celule sau transferarea ei în 
ţesut adipos. Astfel, atunci când are loc digerarea unor alimente bogate în carbohidraţi, 
concentraţia de glucoză din sânge creşte, iar celulele beta din pancreas sunt 
stimulate să producă insulină. Odată cu secreţia acesteia, nivelul de glucoză din 
sânge începe să scadă (Rizzo, 2016). 

Pe de altă parte, glucagonul are rolul de a ridica nivelul de glucoză din sânge 
şi intră în acţiune tocmai în momentul în care concentraţia de glucoză se află în 
declin. El îndeplineşte această funcţie prin două mecanisme: (1) semnalează ficatului 
faptul că trebuie să convertească în glucoză glicogenul stocat; (2) determină 
ruperea amino-acizilor în proteinele folosite ulterior de ficat pentru a sintetiza mai 
multă glucoză (Rizzo, 2016). Glucagonul şi insulina sunt doi hormoni complementari 
unul faţă de celălalt, iar secreţia lor este reglată pe baza feedback-ului negativ 
privind nivelul de glucoză: atunci când nivelul de glucoză scade, nivelul de 
insulină scade, iar nivelul de glucagon creşte (Rizzo, 2016). Astfel, glucagonul şi 
insulina sunt esenţiali pentru echilibrarea nivelului de glucoză din sânge – glucagonul 
preîntâmpină instalarea hipoglicemiei, în timp ce insulina preîntâmpină instalarea 
hiperglicemiei, ambele condiţii fiind deosebit de periculoase pentru organism 
(Rizzo, 2016).  

Diabetul de tip 1 se asociază cu distrugerea celulelor pancreatice beta şi implicit 
cu stoparea totală (de cele mai multe ori) a secreţiei de insulină, motiv pentru care 
pacienţii devin dependenţi permanent de tratamentul cu insulină care le asigură 
supravieţuirea – lipsa de insulină duce la cetoacidoză, comă şi moarte (Magliano, 
Zimmet, & Shaw, 2015). Diabetul de tip 1 include următoarele subtipuri, stabilite 
în funcţie de modul în care se produce distrugerea celulelor beta (Magliano et al., 
2015):  

− Diabetul zaharat autoimun, a cărui etiologie este determinată de existenţa 
unor anticorpi (împotriva celulelor insulare; anti-glutamat decarbozilază; anti-tirozin 
fosfatază; împotriva insulinei) ce declanşează o acţiune distructivă a sistemului 
imunitar asupra celulelor beta. Viteza de nimicire a celulelor beta variază în funcţie 
de vârstă – la copii procesul se produce rapid, în timp ce la adulţi mai lent. În mod 
tipic, pacienţii, indiferent de vârstă, trebuie să urmeze tratament cu insulină imediat 
după diagnosticare, singurele excepţii de la această regulă fiind cazurile de diabet 
autoimun latent – o formă de diabet de tip 1, cu evoluţie lentă, foarte asemănător la 
început cu diabetul de tip 2, putând fi gestionat iniţial prin schimbarea stilului de 
viaţă şi administrarea orală a unor agenţi hipoglicemici.  
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− Diabetul idiopatic, definit prin faptul că nu există o cauză detectabilă nici 
la nivelul sistemului imunitar, nici la alt nivel, pentru distrugerea celulelor beta.  

Diabetul de tip 2 apare parţial pe fondul diminuării sensibilităţii celulelor 
musculare de a absorbi glucoza prin intermediul insulinei, şi, parţial, pe fondul unei 
secreţii de insulină relativ reduse – cantitatea de insulină produsă este suficientă 
pentru a nu se instala cetoacidoza, dar nu acoperă nevoile organismului, mai ales că 
frecvent se întâlneşte şi rezistenţa la insulină în ţesuturile periferice (Venes, 2013). 
De regulă, ambele tipuri de probleme – rezistenţă la insulină şi secreţie scăzută de 
insulină – există în momentul în care boala se manifestă clinic şi oricare dintre ele 
poate să fie cea predominantă (Magliano et al., 2015). Diabetul de tip 2 este cea 
mai răspândită formă şi, deşi în mod tipic apare la vârsta adultă, se observă o 
tendinţă continuă de creştere a prevalenţei şi în rândul copiilor, adolescenţilor şi 
tinerilor (Chen, Magliano, & Zimmet, 2012). Riscul de a dezvolta diabet de tip 2 
devine tot mai pregnant odată cu înaintarea în vârstă, lipsa de activitate fizică şi 
creşterea în greutate – majoritatea pacienţilor cu diabet de tip 2 sunt supraponderali 
sau obezi, iar obezitatea în sine poate duce la rezistenţă la insulină (Magliano et al., 
2015). În special în cazul persoanelor cu greutate normală, acest tip de diabet poate 
fi ţinut sub control prin dietă şi tratament cu agenţi hipoglicemici administraţi oral, 
însă, adesea, în cele din urmă, se ajunge la terapia cu insulină (Venes, 2013).  

Atât diabetul de tip 1, cât şi cel de tip 2 se pot asocia cu alte probleme grave 
de sănătate, ţinând cont că favorizează deteriorarea vaselor de sânge, a nervilor, a 
rinichilor şi a retinei (Venes, 2013). 

4. POVARA DIABETULUI 

Diabetul este o boală cu impact psihologic semnificativ asupra pacienţilor, 
dat fiind că gestionarea lui necesită o reconfigurare semnificativă a stilului de viaţă 
şi eforturi constante de a respecta procedurile şi indicaţiile medicale indispensabile 
pentru a supravieţui sau a reduce riscul unor complicaţii grave, iremediabile – toate 
acestea fără să existe nici perspectiva vindecării, nici recompense sigure şi/sau 
sesizabile uşor/imediat de către persoană.  

Primirea diagnosticului de diabet reprezintă un moment de cumpănă pentru 
persoană, iar vestea apare ca un şoc atât pentru pacient, cât şi pentru familie, 
indiferent de tipul de diabet (Barnard et al., 2012).  

De exemplu, în cazul părinţilor copiilor cu diabet de tip 1, stresul asociat cu 
aflarea diagnosticului şi cu cerinţele privind managementul bolii atinge cote 
ridicate, iar în unele cazuri se soldează chiar cu simptome de depresie, anxietate 
sau stres posttraumatic, de intensitate clinică, ce afectează negativ nu doar părintele 
ca persoană, ci şi stilul lui de parenting, calitatea vieţii copilului şi controlul 
metabolic al copilului (Whittemore et al., 2012). Se constată că părinţii rugaţi să 
povestească despre experienţa de a avea un copil cu diabet aleg invariabil ca punct 
de pornire momentul aflării diagnosticului şi asociază acest moment cu emoţii şi 



 Diana Paula Dudău, Laurenţiu Mitrofan 8 62 

sentimente asemănătoare cu cele întâlnite în cazul doliului (Bowes et al., 2009). 
Aceste emoţii şi sentimente par să se cronicizeze şi să se manifeste sub forma unui 
doliu intermitent, fără sfârşit, activat de situaţiile inevitabile de cumpănă privind 
sănătatea copilului, precum necesitatea unei internări. Astfel, la nivel emoţional, 
unii părinţi nu sunt capabili să accepte pe deplin diagnosticul nici după 7–10 ani de 
la aflarea lui, deşi obiectiv ei reuşesc să îşi ajusteze viaţa în funcţie de nevoile de 
îngrijire ale copilului (Bowes et al., 2009).  

Diagnosticul de diabet aduce cu sine necesitatea de a accepta implementarea 
unor schimbări majore pe toată durata vieţii şi, deşi în general solicitările de 
îngrijire zilnică diferă în funcţie de tipul de diabet, ele presupun un regim alimentar 
şi comportamental strict, neîntrerupt, ce necesită perseverenţă şi autocontrol 
(Barnard et al., 2012). De exemplu, în general, tratamentul diabetului, indiferent de 
tipul bolii (tipul 1 sau tipul 2) include ca cerinţă esenţială un control atent asupra 
dietei. În cazul pacienţilor cu diabet de tip 1 care nu sunt supraponderali, deşi nu se 
impune o dietă restrictivă, este necesar ca aceştia să îşi regleze dozele de insulină 
pe care şi le administrează, în funcţie de cantitatea de carbohidraţi din alimente 
(Mann & Chisholm, 2015). În plus, exerciţiile fizice, deşi sunt recomandate, pot 
ridica dificultăţi suplimentare în special în cazul pacienţilor cu diabet de tip 1, prin 
faptul că aceştia trebuie să potrivească dozele de insulină în funcţie de intensitatea 
şi durata efortului fizic, bazându-se totodată pe măsurători frecvente ale nivelului 
de glucoză din sânge şi pe experienţa personală anterioară (Galbo & Richter, 
2015). Rezumând, în rutina zilnică a pacienţilor diagnosticaţi cu diabet intervin o 
serie de activităţi diferite faţă de cele ale persoanelor sănătoase – printre altele, ei 
trebuie să îşi monitorizeze îndeaproape nivelul de glucoză din sânge, prin înţeparea 
degetului şi plasarea unei picături de sânge într-un glucometru; să ia tratament 
medicamentos, să fie atenţi la dietă şi la activitatea fizică; dacă e cazul, trebuie să 
înveţe să îşi injecteze insulină şi să regleze dozele în funcţie de consumul energetic 
şi de aportul de nutrienţi. 

Adesea, solicitările de gestionare a diabetului sunt problematice pentru 
pacienţi, mai ales din cauză că nu există garanţia că eforturile lor duc la rezultate 
pozitive – mulţi pacienţi înregistrează valori fluctuante ale nivelului de glucoză din 
sânge chiar dacă nu schimbă nimic în programul de îngrijire pe care îl urmează 
(Rubin, 2005).  

În plus, responsabilitatea majoră pe care o au pacienţii cu privire la 
managementul diabetului se asociază cu numeroase bariere individuale şi de mediu, ce 
duc adesea la comportamente suboptime şi, implicit, la un nivel al glicemiei aflat în 
afara limitelor recomandate (Ahola & Groop, 2012). Respectarea unui regim 
alimentar, realizarea exerciţiilor fizice pentru controlul diabetului sau monitorizarea 
glicemiei par să reprezinte pentru unii pacienţi cu diabet de tipul 2 cele mai dificile 
sarcini de realizat cu perseverenţă (Daly et al., 2009; Nagelkerk, Reick, & Meengs, 
2006).  
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Alte probleme persistente, cu impact asupra aderenţei la tratament, asupra 
controlului glicemic şi asupra stării de bine a pacienţilor sunt teama de a face 
hipoglicemie, teama de ace, teama de insulină, teama de a lua în greutate (Fu, Qiu, & 
Radican, 2009; Ross, Tildesley, & Ashkenas, 2011).  

În privinţa utilizării medicaţiei, se remarcă obstacole precum gradul ridicat de 
complexitate al tratamentului sau sentimentul de suprasaturaţie faţă de obligaţia de 
a lua tratament (Funnell, 2006), în timp ce în raport cu exerciţiile fizice, pacienţii 
declară bariere precum lipsa de timp, beneficii insuficiente ale exerciţiilor, emoţii 
negative (precum ruşine, teama de exerciţii), disconfort şi durere fizică (Korkiakangas, 
Alahuhta, & Laitinen, 2009).  

De asemenea, printre factorii personali care acţionează ca impedimente în 
gestionarea eficientă a diabetului, atunci când dobândesc o valenţă negativă, se 
numără: cunoştinţele despre boală şi tratament, sentimentul de putere în tratamentul 
propriei boli (empowerment), alfabetizarea privind sănătatea, motivaţia, cogniţiile 
cu privire la sănătate, eficacitatea de sine, abilităţile de coping şi de rezolvare de 
probleme, locul controlului, depresia, anxietatea, uitarea, abuzul de alcool, alte 
probleme de sănătate care pot să influenţeze managementul diabetului. În timp ce 
printre factorii de mediu care interferează cu autoîngrijirea bolii se numără suportul 
social, factori ce ţin de calitatea serviciilor primite, aspecte de ordin socio-economic, 
distanţa până la centrele de asistenţă medicală, alte responsabilităţi şi îndatoriri 
concurente, factori legaţi de disponibilitatea unor opţiuni medicale de calitate, 
accesul la alimente sănătoase, posibilitatea de a face exerciţii fizice etc. (Ahola & 
Groop, 2012).  

Pe lângă problemele legate de necesitatea de a urma un tratament precis, 
cărora pacienţii trebuie să le facă faţă, e important de subliniat şi faptul că diabetul 
poate să interfereze puternic în viaţa pacienţilor, pe mai multe planuri: profesional, 
social, la nivelul relaţiilor de familie.  

În primul rând, odată cu diagnosticul, persoana primeşte şi eticheta de „diabetic”, 
iar aceasta aduce cu sine o serie de implicaţii sociale, legale şi medicale – de 
exemplu, există posibilitatea ca pacienţii cu diabet de tip 1 să fie încadraţi într-un 
grad de handicap, iar aceştia sunt nevoiţi să ia o decizie în acest sens în funcţie de 
avantajele şi dezavantajele aferente noului status (Barnard et al., 2012).  

În al doilea rând, stigmatizarea pacienţilor cu diabet pare să fie o problemă 
destul de serioasă, dar subdetectată şi cercetată (Schabert et al., 2013). Cu toate că 
în general persoanele care nu au diabet sunt de părere că această boală nu este un 
motiv de stigmatizare socială, mulţi pacienţi cu diabet declară că există numeroase 
contexte în care evaluările sociale negative îşi pun amprenta asupra vieţii lor (la 
locul de muncă, în relaţiile interpersonale etc.) (Schabert et al., 2013; Browne et al., 
2013).  

Astfel, deşi diabetul în sine este dificil de detectat din exterior, unele 
caracteristici fizice asociate cu boala (de ex., greutatea crescută în special în cazul 
pacienţilor cu diabet de tip 2) şi unele comportamente necesare pentru controlul 
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bolii sunt evidente şi pot atrage efecte emoţionale, sociale şi ocupaţionale neplăcute. 
De altfel, pe baza sintezei realizate de Schabert et al. (2013), se constată că 
activităţile de autoîngrijire sunt cele care, din perspectiva pacienţilor cu diabet, pot 
declanşa reacţii negative din partea persoanelor din jur, aşa încât, mulţi pacienţi 
manifestă teamă de a se face de ruşine în public, de a pierde relaţii apropiate sau de 
a fi trataţi diferit din cauză că îşi injectează insulină, în timp ce alţii – în special 
pacienţii cu diabet de tip 2 – tind să se îngrijoreze în legătură cu posibilitatea de a fi 
stigmatizaţi, să aibă sentimentul eşecului, să se simtă vinovaţi din cauză că trebuie 
să utilizeze insulină injectabilă sau tind să se simtă ruşinaţi atunci când trebuie să 
refuze anumite alimente în situaţii sociale. În plus, stigmatizarea percepută sau 
reală, cauzată de condiţia medicală sau de problemele de greutate, poate să reprezinte o 
problemă serioasă pentru pacienţii cu diabet atât în relaţiile sociale, cât şi la locul 
de muncă, iar literatura de specialitate (în special cea care tratează efectele 
obezităţii, obezitatea fiind asociată frecvent cu diabetul de tip 2) abundă în exemple 
şi argumente în acest sens – de exemplu, persoanele obeze sunt discriminate mai 
frecvent la locul de muncă (Schabert et al., 2013).  

Experienţele de stigmatizare trăite de unii pacienţi cu diabet de tip 2 provin 
din diverse surse (mass-media, profesionişti în sănătate, prieteni, membrii familiei, 
colegi) şi cuprind teme precum învinovăţirea pacienţilor pentru faptul că şi-au 
provocat propria boală, atribuirea unor stereotipuri negative („gras”, „obez”, 
„leneş” etc.), discriminarea sau limitarea oportunităţilor (de ex., dificultăţi în 
adoptarea unui copil) (Browne et al., 2013). În cazul pacienţilor cu diabet de tip 1, 
se constată teme şi surse similare: blamare, judecăţi sociale negative, excludere, 
respingere, discriminare (Browne et al., 2014). 

Astfel, calitatea vieţii pacienţilor cu diabet de tip 1 şi 2 este afectată de o 
multitudine de factori. Din acest punct de vedere, complicaţiile medicale pe care 
pacienţii cu diabet le dezvoltă adesea din cauza diabetului reprezintă una dintre 
cele mai mari ameninţări la adresa calităţii vieţii. Predictori specifici pentru o 
calitate redusă a vieţii sunt vârsta mai înaintată, genul feminin, un statut socio-
economic redus, existenţa unor probleme de sănătate precum boli cardiovasculare, 
complicaţii microvasculare, insuficienţă cardiacă congestivă, boală vasculară 
periferică, boli pulmonare cronice; prezenţa depresiei; utilizarea insulinei; numărul 
medicamentelor incluse în planul de tratament (Wexler et al., 2006). Consistent, 
într-un studiu realizat de Solli, Stavem şi Kristiansen (2010), factorii cu cel mai 
mare impact negativ asupra calităţii vieţii s-au dovedit a fi boala cardiacă 
ischemică (pentru pacienţii cu diabet de tip 1), un istoric de atac vascular cerebral 
(pentru ambele tipuri de diabet), neuropatie (pentru ambele tipuri de diabet), teama 
de hipoglicemie (pentru diabetul de tip 2). De altfel, hipoglicemia în cazul 
pacienţilor cu diabet de tip 2 poate afecta calitatea vieţii acestora ca urmare a 
multiplelor sale consecinţe posibile – facilitarea tulburărilor de anxietate şi dispoziţie; 
teama anticipativă cu privire la riscul de hipoglicemie, cu impact inclusiv asupra 
comportamentelor de autoîngrijire a sănătăţii; dificultatea de a conduce maşina; 
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apariţia unor probleme în diverse activităţi ce ţin de muncă; funcţionare deficitară 
în domenii importante pentru calitatea vieţii (Barendse et al., 2012). În plus, 
dificultatea percepută a comportamentelor de autoîngrijire, suport social şi acceptarea 
bolii par să îndeplinească un rol important pentru calitatea vieţii pacienţilor (Misra & 
Lager, 2008). 

5. DEPRESIA ŞI DISTRESUL SPECIFIC DIABETULUI 

Depresia clinică şi subclinică par a fi cele mai intens studiate probleme 
emoţionale din ultimii ani, întâlnite în cazul pacienţilor cu diabet (Hermanns, 2013), iar 
această preocupare substanţială de cercetare pare să fie justificată de faptul că 
simptomele depresive tind să se asocieze cu o calitate redusă a vieţii, aderenţă la 
tratament deficitară, control metabolic defectuos, complicaţii medicale mai frecvente, o 
utilizare mai crescută a serviciilor de sănătate, costuri mai mari, un grad de 
dizabilitate mai crescut, o pierdere mai accentuată a productivităţii, precum şi un 
risc mai ridicat de deces (e.g., Egede & Ellis, 2010).  

În plus, rata depresiei clinice în rândul pacienţilor cu diabet de ambele tipuri 
este mult mai ridicată decât în rândul populaţiei de non-diabetici, iar această 
diferenţă tinde să se păstreze de-a lungul timpului. Astfel, dacă analiza sistematică 
a literaturii de specialitate publicate până în 2004 indica o prevalenţă a depresiei de 
trei-patru ori mai mare în rândul pacienţilor cu diabet de tip 1 – 12.0% versus 3.2% 
(Barnard, Skinner & Peveler, 2006), rezultatele studiilor publicate în perioada 
2006–2011 au evidenţiat o diferenţă identică (Roy & Lloyd, 2012). Acelaşi tipar 
pare să fie valabil şi pentru pacienţii cu diabet de tip 2 – conform studiilor existente 
până în 2005, rata depresiei în rândul pacienţilor cu diabet de tip 2 este aproape 
dublă comparativ cu cea din rândul persoanelor non-diabetice (Ali et al., 2006), iar 
această diferenţă se menţine şi conform literaturii publicate în 2006–2011 (Roy & 
Lloyd, 2012). Prevalenţa simptomelor de intensitate subclinică tinde, de asemenea, 
să fie de două ori mai mare în rândul pacienţilor cu diabet comparativ cu cea 
înregistrată în populaţia non-diabetică – 31% versus 14% (Hermanns, 2013).  

Relaţia dintre depresie şi diabet tinde să se produce în ambele direcţii, în 
sensul că diabetul poate fi un determinant al depresiei, dar şi depresia poate fi un 
precursor al diabetului. Astfel, conform meta-analizei realizate de Rotella şi Mannucci 
(2013a) pe 16 studii longitudinale cu o durată medie a intervalului de follow-up de 
5.8 ani, incidenţa cazurilor de depresie a fost mai ridicată în rândul pacienţilor 
diagnosticaţi cu diabet. Pe de altă parte, o meta-analiză publicată în acelaşi an 
(Rotella & Mannucci, 2013b), bazată pe 23 de studii, a relevat că, într-o perioadă 
medie de follow-up de 8.3 ani, a fost înregistrată o incidenţă a diabetului mai 
crescută în rândul persoanelor diagnosticate cu depresie, comparativ cu incidenţa 
întâlnită în cazul persoanelor fără depresie. Meta-analizele, realizate mai timpuriu, 
au susţinut de asemenea bidirecţionalitatea relaţiei dintre diabet şi depresie (e.g., 
Knol et al., 2006; Nouwen et al., 2010), însă explicaţiile care ar putea să stea la 
baza acestei relaţii rămân încă neclare.  
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Ipoteza conform căreia comportamentele dăunătoare pentru sănătate, întâlnite 
în cazul persoanelor cu depresie, ar putea fi un factor determinant pentru diabet nu 
a fost argumentată în totalitate. În meta-analizele, în care stilul de viaţă a fost 
controlat (e.g., Golden et al., 2008; Pan et al., 2010), incidenţa diabetului a rămas 
mai ridicată în cazul persoanelor cu depresie decât în cazul persoanelor fără 
depresie, deşi diferenţa a fost atenuată – stilul de viaţă contribuie într-o anumită 
măsură la dezvoltarea diabetului, dar nu reprezintă o cauză unică. În plus, relaţia 
depresie  diabet nu a putut fi explicată în întregime nici de utilizarea 
antidepresivelor sau de greutatea ridicată (e.g., Pan et al., 2010; Rotella & 
Mannucci, 2013b). 

Pe de altă parte, conform sintezei realizate de Rustad şi Nemeroff (2011), din 
punct de vedere patofiziologic, există o serie de mecanisme biologice specifice 
depresiei şi diabetului, ce par să se întrepătrundă. Dar, în contrast cu argumentul 
unor trasee biologice comune, diabetul nedepistat nu pare să se asocieze cu 
existenţa unor simptome depresive, deşi cel diagnosticat implică şanse de 4.3 ori 
mai mari pentru prezenţa unei comorbidităţi cu depresia (Mezuk et al., 2013). De 
asemenea, diabetul identificat pare să indice şanse de 1.8 ori mai mari pentru ca 
persoana să urmeze şi tratament cu antidepresive, în timp ce diabetul nediagnosticat nu 
se asociază cu utilizarea medicaţiei antidepresive (Mezuk et al., 2013). Astfel, 
diagnosticarea diabetului pare să fie un element-cheie pentru relaţia dintre diabet, 
depresie şi tratamentul cu antidepresive, sugerând în continuare plauzibilitatea 
ipotezei că această relaţie este susţinută mai degrabă de factori ce ţin de 
managementului diabetului (Mezuk et al., 2013). 

O altă problemă importantă legată de coexistenţa depresiei şi a diabetului o 
constituie de altfel şi posibilitatea de a confunda simptomele depresive cu distresul 
specific diabetului (Esbitt, Tanenbaum, & Gonzalez, 2013). Distresul specific 
diabetului se referă la distresul emoţional rezultat ca urmare a dificultăţilor asociate 
cu diabetul, în funcţie de o varietate de factori individuali, relaţionali şi de mediu. 
Astfel, distresul specific diabetului include componente precum emoţii negative în 
raport cu boala (tristeţe, furie, lipsă de speranţă), îngrijorare cu privire la complicaţiile 
diabetului, epuizare cauzată de necesitatea de a urma regimul specific diabetului, 
îndoieli cu privire la gradul de adecvare al managementului diabetului, probleme 
de relaţionare cu persoanele apropiate, neîncredere sau dificultăţi de comunicare cu 
specialiştii (Fenwick et al., 2018; Fisher et al., 2012; Polonsky et al., 2005).  

O latură a problemei distincţiei dintre depresie şi distresul specific diabetului 
se referă la operaţionalizarea potenţial defectuoasă a depresiei, pe baza unor 
instrumente de screening ce par să favorizeze un număr ridicat de cazuri fals-
pozitive, patologizând în mod distorsionat distresul subclinic – astfel, multe dintre 
aceste instrumente par să măsoare mai degrabă distresul decât depresia, deşi ele 
sunt folosite pentru a surprinde simptomele depresive (Fisher et al., 2007; 
Gonzalez, Fisher, & Polonsky, 2011).  

Însă distresul specific diabetului şi depresia diferă semnificativ atât din punct 
de vedere conceptual, cât şi din punct de vedere al implicaţiilor pentru tratament 
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(e.g., Esbitt, Tanenbaum, & Gonzalez, 2013). Conform DSM-5 (American Psychiatric 
Association, 2013), tulburările din spectrul depresiv se caracterizează prin prezenţa 
unei dispoziţii triste, iritabile sau marcate de sentimentul de vid, ce se asociază cu 
modificări cognitive şi somatice, cu impact semnificativ asupra capacităţii 
individului de a funcţiona optim. În mod specific, tulburarea depresivă majoră se 
defineşte prin manifestarea unor episoade cu durată de cel puţin două săptămâni, în 
care apar minim cinci simptome specifice, dintre care unul trebuie să fie 
obligatoriu fie dispoziţie depresivă, fie lipsa interesului sau a plăcerii pentru toate – 
sau aproape toate – activităţile (American Psychiatric Association, 2013). Cu alte 
cuvinte, conceptualizarea depresiei majore se realizează strict pe baza caracteristicilor 
simptomelor (număr, durată, gradul de disfuncţionalitate pe care îl provoacă) şi nu 
implică nicio referire la contextul în care aceastea se produc şi se manifestă, motiv 
pentru care, atunci când acest model este aplicat pacienţilor cu diabet, există riscul 
ca rolul pe care boala îl poate avea în apariţia dificultăţilor emoţionale să fie 
subestimat (Gonzalez, Fisher, & Polonsky, 2011).  

În contrast, distresul specific diabetului (Fisher, Gonzalez & Polonsky, 2014):  
− implică o etiologie specifică, fiind strâns legat de contextul confruntării cu 

diabetul şi cu gestionarea bolii (în cazul depresiei, accentul cade pe prezenţa sau 
absenţa anumitor simptome, indiferent de factorii lor declanşatori);  

− se defineşte printr-o gamă mai variată de experienţe emoţionale decât 
depresia; 

− presupune orientarea atenţiei pe conţinut şi încercarea de a delimita sursele 
distresului, în cazul depresiei fiind vorba mai degrabă de măsurarea şi clasificarea 
simptomelor în sine;  

− nu conduce la încadrarea în psihopatologie şi nu este considerat neapărat o 
tulburare psihiatrică comorbidă, ci apare mai degrabă ca parte a experienţei de a 
avea diabet.  

− imprimă mai multă precizie în implementarea intervenţiilor datorită faptului că 
este definit prin conţinut şi că intervenţiile pot fi proiectate în mod specific pentru 
sursele distresului.  

În plus, în general, distresul specific diabetului pare să fie mai strâns legat de 
comportamentele de gestionare a diabetului şi de controlul glicemic decât simptomele 
depresive (Esbitt, Tanenbaum, & Gonzalez, 2013). Însă, în literatura de specialitate, au 
fost obţinute şi rezultate contradictorii cu acest punct de vedere. De exemplu, 
rezultatele obţinute de Gonzalez et al. (2008), pe un eşantion alcătuit din 848 pacienţi 
cu diabet de tip 2, au sugerat că între simptomele depresive şi comportamentele de 
autoîngrijire specifice diabetului, există o relaţie mai puternică raportat la relaţia 
dintre distres şi autoîngrijire, fapt ce se menţine inclusiv în situaţia în care criteriile 
pentru stabilirea diagnosticului de depresie majoră nu sunt îndeplinite. În termeni 
statistici, distresul specific diabetului a reprezentat un predictor negativ semnificativ 
pentru dietă, exerciţii fizice şi aderenţa la tratamentul medicamentos, însă în 
momentul în care scorul pentru depresie a fost introdus în ecuaţie, mare parte din 
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aceste relaţii au pierdut din intensitate, iar unele au devenit chiar nesemnificative. 
Aceste rezultate se află însă în contrast cu o serie de cercetări anterioare şi 
ulterioare care au susţinut mai degrabă o concluzie opusă (faptul că distresul pare a 
fi mai important în gestionarea diabetului). De exemplu, Fisher et al. (2010) au 
evidenţiat faptul că depresia majoră şi simptomele depresive nu sunt asociate cu 
controlul glicemic, nici transversal, nici longitudinal, dar că între distresul specific 
diabetului şi controlul glicemic se observă o relaţie semnificativă pentru ambele 
tipuri de analiză. De asemenea, van Bastelaar et al. (2010) au obţinut rezultate în 
sprijinul rolului mediator al distresului la nivelul relaţiei dintre simptomele depresive şi 
controlul glicemic. 

În ciuda acestor contradicţii, indiferent de variabila căreia îi revine contribuţia 
cea mai mare în raport cu aderenţa la comportamentele dezirabile pentru managerierea 
diabetului, atât distresul specific diabetului, cât şi simptomele depresive şi depresia 
de intensitate patologică necesită atenţie şi tratament specific, diferenţiat. Ceea ce 
pare să conteze mai mult este capacitatea de a depista corect în ce constă problema, 
în vederea aplicării strategiilor şi tehnicilor terapeutice potrivite. Iar ambele 
dimensiuni ale problemei – evaluare şi recomandări terapeutice corespunzătoare – 
solicită prezenţa unui psiholog clinician în echipa multidisciplinară responsabilă 
pentru îngrijirea pacienţilor cu diabet.  

6. CONCLUZII ŞI DISCUŢII 

Începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea, odată cu dezvoltarea psihologiei 
moderne, modelul biomedical conform căruia bolile somatice sunt asociate 
exclusiv cu perturbări în plan biologic a început să piardă din putere. În prezent, 
datorită contribuţiilor provenite din psihologie, domină preferinţa pentru modelul 
biopsihosocial ce aduce în prim plan ideea că sănătatea este un obiectiv ce poate fi 
atins atunci când se acordă atenţie tuturor planurilor de funcţionare a individului 
(Taylor, 2012). Această perspectivă este utilă atât pentru o înţelegere mai bună a 
interconexiunilor complicate de la baza stării de sănătate sau boală, cât şi pentru 
proiectarea unor strategii mai eficiente de prevenire şi tratament.  

Diabetul este un exemplu foarte sugestiv pentru ce înseamnă modelul 
biopsihosocial şi cum poate fi acesta folosit în avantajul pacienţilor şi al populaţiei 
generale. Aşa cum am argumentat pe parcursul acestei lucrări, legătura strânsă 
dintre nivelul biologic, psihologic şi social se manifestă atât în etiologia diabetului, 
cât şi pe parcursul vieţii pacienţilor.  

Pe de altă parte, diabetul, încă din momentul diagnosticării, tinde să fie o 
adevărată povară atât pentru pacienţi, cât şi pentru persoanele apropiate lor. 
Adesea, diagnosticul este trăit ca o condamnare la o viaţă ameninţată de multiple 
complicaţii medicale ireversibile şi invalidante, şi îngreunată de eforturi constante 
pentru gestionarea bolii şi ţinerea sub control a riscurilor asociate. Împreună cu 
problemele date de obligativitatea de a respecta cu precizie un tratament complicat 
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şi de sentinţa de a trăi cu o boală incurabilă, diabetul aduce şi o serie de dificultăţi 
psihologice ce pot perturba semnificativ viaţa pacienţilor în plan personal, profesional, 
social şi familial. De altfel, depresia şi distresul emoţional sunt frecvente în cazul 
pacienţilor cu diabet (e.g., Roy & Lloyd, 2012) şi se asociază nu doar cu o afectare 
a calităţii vieţii acestora (Barendse et al., 2012; Misra & Lager, 2008), ci şi cu o 
gestionare defectuoasă a bolii (Schram, Baan, & Pouwer, 2009). 

Includerea serviciilor psihologice în pachetul demersurilor pentru îngrijirea 
persoanelor diagnosticate cu diabet este acceptată şi încurajată consistent în rândul 
profesioniştilor (e.g., American Diabetes Association, 2015, 2017; Kichler, Harris & 
Weissberg-Benchell, 2015; Tapp et al., 2012), iar eficienţa/eficacitatea intervenţiilor 
psihologice în sprijinul acestor pacienţi este susţinută ştiinţific (e.g., Cradock et al., 
2017; Otis et al., 2013).  

Cu toate acestea, puţini pacienţi cu diabet ajung să apeleze la ajutor 
psihologic chiar dacă au nevoie (e.g., Shin et al., 2017; Wiley et al., 2015), iar în 
România, pe baza observaţiilor empirice, se poate spune că evaluarea şi suportul 
psihologic nu par a fi o regulă în schema de îngrijire pe termen lung a acestor 
pacienţi. De altfel, atât în România, cât şi în străinătate accesarea serviciilor de 
sănătate mentală pare să fie în continuare sub-optimă (Florescu et al., 2009; Royal 
College of Psychiatrists, 2018; Waitzfelder et al., 2018), deşi s-a putut constata o 
oarecare îmbunătăţire de-a lungul timpului (Mackenzie et al., 2014; Mental Health 
Foundation, 2016).  

În acest context, atât înţelegerea motivelor pentru care unii pacienţi cu diabet 
întâmpină dificultăţi în a solicita ajutor psihologic, cât şi găsirea unor măsuri 
pentru înlăturarea barierelor dintre pacienţii cu diabet şi psihologi devin la fel de 
importante ca identificarea strategiilor şi tehnicilor terapeutice de succes.  

În general, factorii care contribuie la crearea distanţei dintre nevoile de 
asistenţă psihologică şi procentul persoanelor care decid să solicite suport din 
partea unui specialist sunt multipli şi ţin atât de temerile şi de aşteptările persoanei 
în cauză, cât şi de o serie de influenţe psihosociale precum stigmatizarea şi normele 
sociale (e.g., Corrigan, Druss, & Perlick; Vogel, Wester, & Larson, 2007), nu doar 
de condiţii obiective precum lipsa unei asigurări medicale care să acopere costurile 
(e.g., Weissman et al., 2017).  

Ţinând cont de toate acestea, încurajăm realizarea unor demersuri de cercetare, 
de pregătire a profesioniştilor (medici şi psihologi) şi de educare a comunităţii, pe 
direcţia evidenţierii utilităţii serviciilor psihologice în asistarea pacienţilor cu 
diabet, a creşterii colaborării medic–psiholog şi a întăririi comportamentelor de căutare 
a suportului psihologic.  

Textul pentru acest articol a fost preluat şi adaptat din DUDĂU, D. P., Distresul pacienţilor cu diabet 
şi solicitarea ajutorului psihologic. Importanţa acceptării bolii, a stigmatizării de sine şi a percepţiei 
cu privire la serviciile psihologice, în contextul afirmării de sine, Teză de masterat nepublicată, 
Universitatea din Bucureşti, 2016.  

Primit în redacţie la:27.11.2018  
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REZUMAT 

Diabetul este o boală incurabilă cu impact major asupra vieţii pacienţilor şi, uneori, chiar 
asupra aparţinătorilor. Particularităţile bolii sunt adesea însoţite de dificultăţi psihologice ce pot 
interfera semnificativ cu funcţionarea pacienţilor în plan personal, profesional, social şi familial. De 
altfel, simptomele depresive şi distresul emoţional sunt frecvente în cazul acestor pacienţi şi au un 
răsunet negativ nu doar asupra calităţii vieţii lor, ci şi asupra calităţii modului în care ţin sub control 
diabetul. Deşi problemele psihologice asociate cu diabetul pot fi gestionate cu succes în colaborare cu 
un psiholog clinician sau psihoterapeut, puţini pacienţi cu diabet ajung să beneficieze de ajutor 
psihologic. Articolul de faţă îşi propune să evidenţieze necesitatea includerii psihologilor în echipele 
multidisciplinare responsabile pentru îngrijirea pacienţilor cu diabet şi să încurajeze realizarea unor 
demersuri pentru înţelegerea şi reducerea distanţei dintre nevoia de suport psihologic şi accesarea 
suportului psihologic. În acest sens, vom defini diabetul într-un cadru biopsihosocial. Astfel, ca bază 
pentru o mai bună înţelegere a conexiunii dintre planul biologic şi cel psihologic, vom explica 
mecanismele fiziologice din spatele bolii. De asemenea, vom trece în revistă dificultăţile personale şi 
interpersonale pe care le trăiesc pacienţii cu diabet încă din momentul aflării diagnosticului şi vom 
argumenta cu rezultate ştiinţifice utilitatea intervenţiilor psihologice. Înlăturarea barierelor dintre 
pacienţii cu diabet şi psihologi este la fel de importantă ca identificarea celor mai bune strategii şi 
tehnici terapeutice. 
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Abstract 

One of the many interpretation themes of this play of William Shakespeare is the nature of the 
Ghost of Hamlet’s father, along with the nature of the message it brings forth. If we put aside the 
psychiatric criterion, which limits our reflection because it is reductive, we have several directions in 
which we can explore the authenticity of the Ghost versus its quality of symptom. A more fertile 
direction for the psychoanalytic thinking of the play may be to consider the Ghost as “title” character 
of the tragedy, along with its message. Both are perceived by Hamlet according to the reality 
principle, but not by Hamlet’s mother, Queen Gertrude, who ignores them not because she is more in 
touch with reality, but on the contrary, because she “negatively hallucinates” through denial, just as 
she denies Hamlet’s need for mourning, as well as the reality of the time factor needed for mourning. 
This perspective adds coherence and consistency to the interpretation, elements pertaining to the 
psychic truth. At the same time, it takes into account the process nature of authentication in 
psychoanalysis, which makes the “play within a play” in Hamlet one more proof of truth for Hamlet. 

Cuvinte-cheie: Fantoma din Hamlet, adevăr psihic, simptom, realitate, halucinaţie negativă. 

Keywords: The Ghost in Hamlet, psychic truth, symptom, reality, negative hallucination. 

1. INTRODUCTION 

Shakespeare’s play, Hamlet, begins with the appearance of the Ghost of 
Hamlet’s father, the former king of Denmark, who reveals that he has died 
poisoned by his brother, Claudius, in order to be dispossessed of his crown and his 
wife, Queen Gertrude (she remarries the brother of her former husband, shortly 
after the loss of the latter). The Spirit asks Hamlet for revenge (Shakespeare, 1600–
1601, I).  

Without rendering the plot of the entire play, I just add that the Ghost 
reappears during an encounter of Hamlet and his mother, Queen Gertrude. While 
her son insults and horrifies her, constantly demanding her to account for her 
incestuous marriage (marriage between siblings-in-law was considered incest at 
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that time), the Ghost intervenes for the second time. Unlike the first appearance, 
when he appeared consecutively to the guards, to Horatio and Hamlet, now he only 
shows himself to Hamlet, although Gertrude is present. The Ghost once again asks 
Hamlet to spare the queen. The Queen acts as if she thinks that her son is crazy, 
because she doesn’t see what Hamlet claims to see (Shakespeare, III, 4). 

2. THE DISHARMONY BETWEEN THE EVOLUTION  
OF HAMLET’S CHARACTER AND HIS END 

Hamlet is a theatrical work considered atypical and enigmatic even compared 
to the rest of Shakespeare’s writings. It was said that it doesn’t respect the rules of 
dramaturgy, proper of those times, that it has a “spiral” structure, that in the last act 
it takes in spectators on the stage... There have been numerous writings about it, in 
all manners of ways, it was analysed and interpreted literally and psycho-
analytically, and this seems to continue indefinitely. The cause is probably the 
complexity, depth and vitality of this text. I would say that Shakespeare’s creation 
represents in literature what the creation of Freud represents in psychoanalysis. 

If we look at the conflicting perspectives of the two contrasting plans of the 
play, the manifest plan of revenge (plot) and the latent plan of searching for human 
depth, the “undiscovered country” (Shakespeare III, 1), then Hamlet’s violence 
against the queen-mother, in spite of the Ghost’s request to spare his mother, might 
be the way that Hamlet thinks it can lead him to fulfil his imposed role. It is as if he 
uses his Oedipal affects for a more urgent and more necessary task, the task of 
vengeance, in which he himself is a “a pipe for fortune’s finger” (Shakespeare, III, 2. 

Lacan said that Hamlet had lost the way to his own desire (Barzilai, 1989), 
being rather an exception than a representative case for the Oedipus complex, 
because in the Oedipal dialectic, the child finally abandons the position of object of 
the Other’s desire, for the benefit of the position of the subject of desire. The child 
now has the opportunity to relate to himself objects that are substitute for his 
desire, and who come in a metonymic way to occupy the place of the lost object 
(Dor, 1985, p. 190). In other words, the subject is perpetually searching for the lost 
paradise of the maternal dyadic relationship, which he constantly shifts to other 
objects (This movement of displacement resembles Melanie Klein’s description of 
symbols ‘formation, except it refers to the destiny of the child’s anxiety towards 
the destructive wish on the mother’s body, wish and anxiety that will always move, 
forming symbols chains of symbols and thus exploring more and more 
comprehensively the external world). But Hamlet, once learning of the murder, 
gives up on a kind of short circuit, his own desire, and hence himself, as a subject. 

The barometer of Hamlet’s relationship with desire is Ophelia, the object of 
his desire, who is always an object of desire, never a subject of desire. According 
to Lacan, Hamlet’s evolution consists of three stages: 1. The subject wants the 
object and moves towards it. 2. The subject rejects the object, which is lost and 
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destroyed, disappears as a point of reference, and the subject is himself lost. 3. The 
subject incorporates the object, reintegrates it as an object of desire. But the object 
is regained (and the subject thus recovers himself) at the expense of mourning and 
death (Barzilai, 1989, p. 316–317). 

The second moment Lacan establishes, that of Hamlet’s pathological 
estrangement from Ophelia and himself, appears immediately after his encounter 
with the Ghost and his demand for vengeance. Hamlet becomes subject to the 
Other’s desire: father and mother, time and again. The third moment comes after 
the death of Ophelia, when a structural change occurs in Hamlet: the object is 
replaced by an identification. 

The idea would be that the disease that comes over Denmark through a kind 
of general contagion hadn’t been caused by the Queen’s infidelity and her rush to 
celebrate her new marriage with the former King’s murderer, but would have been 
caused by Hamlet’s incapacity, a previous one: his original failure to perform his 
mourning (p. 335). But Laertes jumps in the grave of Ophelia, and he is mourning, 
and he becomes a true rival for Hamlet – “by far the most authentic rivalry” (Lacan, 
1981, 25, p. 25) – an example and a support for Hamlet, with whom Hamlet identifies 
primarily, which also makes possible the secondary identification through the 
introjection of the parental imago. 

It is a vision of the importance of loss and absence in Hamlet. What does 
“authentic rivalry” mean? It seems to be a crucial milestone for Hamlet’s recovery.  

And Melanie Klein, in her comment on the novel Si j’étais vous... by Julien 
Green, sees Fabien’s character as a positive psychological evolution, although he 
dies shortly after he finds himself. She also sets aside the death of the character, 
which she only explains as an aesthetic way to conclude the novel. Julien Green, 
the author, wrote in 1947, the year of the original edition: “I wanted to imagine the 
story of a man [that unfolds] not on a literary plan, but in a life called real”  
(J. Green, 1947, p. 1526). He wanted a homogeneity of content on the realm of 
reality. He will later appreciate that the conclusion of the novel is inappropriate. In 
1970, he imagines another ending: the hero discovers that he dreamed, and then the 
dream recommences identically (J. Green, 1970). There had not been an authentic 
process in the meantime, but the story remains open. 

Returning to Hamlet, his death is viewed in different ways in psychoanalytic 
or literary comments: it is either separated from the rest of the play or included and 
considered the final disaster caused, more or less, intentionally or not, by the hero; 
or it appears as an effect of the fact that the play itself “cannot contain” the 
growing tension.  

It appears as a disharmony between Hamlet’s evolution and his death. Maybe 
this has made Ella Sharpe say that Hamlet “is not a tragedy of procrastination, but, 
on the contrary, a tragedy of impatience” (Sharpe, 1929, p. 270). She also observes 
that the loss of Ophelia is an important moment for the following reasons: 
Ophelia’s destiny is only an advancement of Hamlet’s destiny: the impossibility to 
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work-through mourning, mourning that “needs the time factor” (p. 274) makes the 
sadism of the Superego become a self-destructive “emergency”. Immediately after 
Ophelia’s funeral (the one with the scene of rivalry mentioned above), to our 
surprise, Hamlet agrees to participate in a duel meant to kill him. And other authors 
saw in this an enactment of suicidal fantasy2. 

Ella Sharpe’s text came after the Freudian interpretation of the play in 1897 
and 1900. Freud had shown that Hamlet, in the face of his father’s request to 
avenge him by killing Claudius, hesitates to kill him as he sees in Claudius his own 
unconscious Oedipal wishes (Freud, 1900). In a letter from 1897 to Fliess, Freud 
already mentioned a similarity between Oedipus Rex and Hamlet, and on this 
occasion, he also makes a Freudian slip, actually referring to the scene of the 
murder of Polonius, that Hamlet did not hesitate to kill Laertes (another discussion, 
about a confusion that refers more to the fraternal complex (Ksensée, 2008)). 

Ernest Jones resumed and expanded the Freudian interpretation, in Hamlet 
and Oedipus (1949): Hamlet identifies Claudius both with himself and with his 
father, also as an explanation of the delay in avenging his father. K. Eissler (1971), 
in Discourse on Hamlet, and Hamlet, continues the expansion, adding the analysis 
of Hamlet’s internal conflict regarding his psychological maturation. Hamlet was 
even diagnosed in psychoanalytic literature, to the indignation of other authors; if 
the assessment of hysteria (Freud, 1900; Jones, 1949) or obsessional neurosis 
(Joseph Barnett, 1975) seem to have gone unreprimanded, that of psychosis (Lidz, 
1972, Oremland, 1983) has bestirred wide-ranging protest reactions to the diagnosis 
itself, but also to having to reach a diagnosis (Stafford, 2014, Reisner, 2007), all 
the more so as the term “psychotic” is “frightening (because it is so reductive)” 
(Reisner, 2007, p. 844). 

3. NATURE OF THE GHOST 

It seems that Hamlet’s madness, beyond the one played for the strategic 
purpose of finding out the truth, in order to be enough madness in the play, 
depends on how we see the nature of the Ghost: is it a hallucination or not. Without 
a statistic in psychoanalytic literature, my impression so far has tended to approach 
it more like a hallucination.  

André Green asks himself: Is the Ghost in Hamlet “a human form or a 
supernatural appearance?” (1982, p. 75). Then he reformulates, in a more proper 
way, in my opinion: “is it a real form or a representation of the mind?” (p. 76). The 
author states that, with the appearance of the Ghost, “the space of the scene breaks 
out of the common space because its boundaries no longer coincide with those of 
 

2 Another resemblance to J. Green's novel: during the duel, Hamlet regains his maternal love, 
with a difference: if Fabien is the one who returns to his mother who had been waiting for him, in 
Hamlet’s case it is a re-emergence of love from Gertrude.  
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real space. In real space the earth belongs to the living, while the dead are 
underground” (p. 76). With this statement, he establishes the space of his reflection 
and, at the same time, he destabilizes them: alongside his book, he will even make 
Shakespeare a character whose thinking conflicts with that of Hamlet in the play, 
he even makes a character of the Hamlet play that falls into disharmony with his 
own Hamlet character (an idea also promoted by literary criticism). From this point 
on, everything is possible in terms of interpretation, the truth is everywhere and 
nowhere, everything can be real, or just as well, a hallucination: of a dream, a 
psychosis... Shakespeare’s Unconscious also appears in the conversation (this 
tempted many!), and even an Unconscious of the text. 

The dissipative structure of the play seems to stretch over the structure of 
Green’s commentary and makes us ask ourselves, along with Green, Hamlet, 
Horatio and their guards at night: “Who’s there?” (Green, p. 75, Shakespeare, I, 1, 
p. 15). As Green well notes, to Bernardo’s question, Francisco returns the question: 
“Nay, answer me. Stand and unfold yourself” (Shakespeare, p. 15). (Perhaps it 
would be worthwhile imagining this exchange of questions transposed, in one form 
or another, into the transference-countertransference relationship from an analytical 
cure). Green will use the theme of mirror and double play, relative to Hamlet and 
the other characters, to the play, the play within a play, and to Shakespeare (who 
starred in the role of the Ghost in his own play).  

But the core of Greens’ reflection, at least with respect to our theme, seems to 
be Hamlet’s dilemma whether the Ghost is “a spirit of health or goblin damn’d” 
(Shakespeare, p. 32), that is, an angel or a demon. According to Horatio, the 
demonic and, at the same time, the seductive version makes Hamlet a “madman” 
(Shakespeare, p. 32). Hamlet’s next dilemma refers to the authenticity of the 
Phantom’s words, if he told the truth or if he misled him. Green takes into account 
the variant of a diabolical Ghost, which is himself culpable and intends to abuse  
his son. 

The idea had already been proposed by Nicolas Abraham in his essay “The 
Phantom of Hamlet, or the Sixth Act preceded by the intermission of “Truth” 
(1975). And he finds that in the end, the stage of the play remains streaked with 
bodies and equally “mute enigmas” (Abraham, 1975, p. 448). What a coincidence, 
again, a similarity to the novel of the other Green, Julien: and here comes an 
unconscious process that seems unfinished and, as Abraham says, “you have to be 
a psychoanalyst to be able to feel at times such discomfort”. Like J. Green and his 
novel, Abraham felt the need and had the boldness of proposing to change the end 
of the play. There is an extra act, the sixth, where Hamlet “changes his mind” and 
cancels his death, a happy end, otherwise humorous. Abraham changes the tragedy, 
where one dies (forever), to a drama, where conflict finds a living solution.  

Unlike the modified version of J. Green, which makes Fabien, instead of a 
“happy dead”, a dreamer of a repetitive identical dream, Abraham’s modified 
ending makes Hamlet, instead of an enigmatic dead man, an exorcised king. Is it 
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possible that Abraham had in mind, in the comparison that he made between the 
unconscious process of the play and the unconscious process of an analysis, the 
fact that the tragedy means a mortifying repetition and its transformation into 
drama means turning the repetition into a reborn conflict? What is certain is that 
here, the Ghost, through its very nature, can reveal nothing but a lie, originated in 
someone from the past who haunts all the characters of the play.  

My attention was drawn, in Abraham’s description, by the common view 
with that of Bion, namely that lie by definition relates to the truth and that it needs 
a bearer, which makes Hamlet’s search “a forged search […] and, therefore, an 
authenticated one” (Abraham, p. 449). A wonderful credit of psychoanalytic 
investigation! He states, “Shakespeare’s utmost skill lies in hiding one of the terms 
of the conflict between what would be the “truthful” truth and what would be a lie, 
thus creating, poetically, the unconscious dimension [...]” (p. 449).  

We could say that the lie always bears with it the nostalgia of the truth that 
once was and the ideal of truth to which it tends. So, in this invented act six, we are 
witnessing the dissolution of the Ghost, gradual similar to the reduction of the lie 
that it bears, and the resurrection of the prince, and his dilemma To be... will be 
reformulated: “Am I alive? Am I a pilgrim ghost?” (Abraham, p. 457). 

We can note that the words “lie” and “truth” can be replaced with the words 
“defence” and “conflict”... What would be the usefulness of another series of 
terms? That the lie seems to relate to the cognitive part of psychic life? Just as the 
lie is meant to reject the truth, defences are intended not to uncover unconscious 
contents and affects. The degree of the synonymy lie-defence corresponds to the 
synonymy true-authentic. In fact, Abraham arrives at this synonymy when he says: 
“The haunted person” is caught between two movements: to respect at all costs the 
unawareness of a secret of a close one [...] but at the same time to lift this state of 
secrecy; hence, rebuilding it as an unconscious knowledge. Also, this double 
movement will manifest itself as a symptom and will give rise to “free” and 
displaced words and acts, going as far as unusual: hallucinations, delirium” 
(Abraham, p. 449).  

Hamlet’s phantom appears here as a false knowledge of the secret of the 
other, and his very advent authenticates the falsity of Hamlet’s exploration (p. 449, 
my emphasis). So the Ghost is seen here as a symptom (hallucination) that seems 
to reveal a truth, but it does so to hide in reality the “true” truth3, the shameful 
secret of Hamlet’s father (p. 448–454).  

Hamlet’s resurrection and the dissolution of the Ghost account for the 
overcoming of his unconscious conflict, between knowing and not knowing a 
 

3 Let us not forget that Freud wrote about a kind of “truth” that is not authentic when he 
showed that the problem of pathological jealousy does not lie in the nature of the element that the 
subject discovers in the other's unconscious, but in the “sharpness” of observation, in the degree of 
attention and in “the amount of investment” meant to conceal a similar element from one's own 
unconscious (Freud, 1922, p. 187–188). 
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secret that has an external source, and which regains its original exteriority  
(p. 459). (Meltzer makes a difference between the secret, which has to do with the 
exterior, and the mystery, which concerns inner exploration). What would have 
been the secret, according to Abraham? That father-Hamlet would have 
assassinated him, his rival father–Fortinbras, who would have been, the true father 
of Prince Hamlet; this leads, in the sixth act imagined by Abraham, to the 
statement: “Hamlet, you want to ignore the fact that your father / hates you, because 
your soul is pure” (p. 463). The ghostly secret covers facts, origins, but also affects. 
Then... To be or not be... loved by the father? What experienced psychoanalyst has not 
heard from the couch, at least once, this heart-breaking dilemma of a son? In 
Hamlet’s case, his memory of Yorick still counts for a positive experience father-son. 

In turn, André Green imagines another hidden fatherhood for Hamlet: the 
true father would be Uncle Claudius. 

Another author who reported this type of problem at Hamlet is Joseph 
Barnett. He writes about “the family cognitive system that determines what the 
child needs to know and what the child shouldn’t know”, what the relationship 
between “science and innocence compatible with the specific homeostasis” of the 
family should be (Barnett, 1975, p. 47–408).  

What is clear to all authors is that Hamlet is struggling, dramatically or 
tragically, with the falsity and duplicity of those close to him, with his own dose of 
falsity more or less induced, to find his own psychological integration, autonomy, 
and feeling that his deeds bear his signature. 

There are attempts to seek the truth not inside the Hamlet play, but in a 
construction that we can call its pre-history. This type of exploration in the play’s 
prehistory, as well as in the “future” of the play, like Abraham does, takes into 
account the process nature of authentication in psychoanalysis, a nature explicitly 
stated by Abraham (the truth is not taken in possession, but we are reaching it or 
moving away from it; we take a step towards the truth, as in Bion’s conception) or 
by Meltzer when he prefers the term of secret, referring to the exterior, the term of 
mystery, referring to the interior. 

Interpreting the Ghost as Hamlet’s hallucination, whether the ultimate source 
is internal or external, finds its central clue in the grand scene from the queen’s 
room, where Hamlet again sees the Ghost, and Gertrude, who does not see it, thinks he 
is crazy. Although witnesses at first attest it as genuine, the queen disputes it by not 
perceiving it. And here opinions diverge: is Gertrude worthy of trust in terms of 
reality in general, and especially in terms of appreciating her son’s psychological 
functioning? Taking into account the fragility and lack of consistency of the 
Queen’s character – like in Ophelia’s case – the answer is rather negative (Jeffrey 
Stern, 2007). Stern states, “Gertrude’s character is largely characterized by not 
seeing” (p. 1439). He refers to how the queen ignored the reality of the former 
king’s assassination and the suffering she had caused Hamlet trough the haste with 
which she had remarried. 



 Brînduşa  Orăşanu 8 82 

There is another element of reality in the play that supports this view, and 
which, in my view, is even more obvious and more significant psychoanalytically. 
Right at the beginning of the play, the Queen is concerned about Hamlet’s 
depressed state. Several months (between two and four, with possible minor 
differences in Hamlet’s different editions) had passed since the death of the former 
king, father of Hamlet and husband of Gertrude. Here is the dialogue between 
mother and son: 

Queen: Good Hamlet, cast thy nighted colour off , / [...]Do not for ever with 
thy vailed lids/Seek for thy noble father in the dust/Thou know’st ‘tis common; all 
that lives must die [...] 

Hamlet: Ay, madam, it is common. 
Queen: If it be, Why seems it so particular with thee? 
Hamlet: Seems, madam! nay it is; I know not ‘seems’ .  

(Shakespeare, I, 2 p. 22)  

Gertrude perceives Hamlet’s sadness but denies the reality of the death of the 
former king as the cause of the mourning of her son, denying her own mourning 
and, in general, the importance of loss as well as the short duration of time that has 
passed. We can say under these circumstances that in the great scene in the queen’s 
room, later on, we have to do less with Hamlet’s hallucination than with a 
“negative hallucination” of the queen: she does not perceive what exists in reality4. 

It is worth recalling that, in Shakespeare’s time, the belief in the material 
existence of Ghosts was commonplace, as was the opinion that a phantom could 
choose to show itself to more people or to one. We can illustrate the Ghost version 
as a full-fledged character in the play as an equivalence of a reality element, 
especially because it is authenticated both by Hamlet’s guards validation, Hamlet’s 
own validation through the play within a play and indirectly by Gertrude’s negative 
hallucination, who does not perceive, as well, the reality of the Ghost and the 
reality of the connections between loss, mourning and the time factor (Ella Sharpe).  

4. CONCLUSIONS 

If we choose to regard the Ghost in Hamlet as a “title” character of the play 
(by equivalence with the reality of the other characters), which would correspond, 
within the narration, to the elements of coherence and consistency of the psychic 
truth in general, then the message of this character may also be considered 
authentic. Then, the ex-king’s revenge order to his son remains to be given the 
status of desire of the former king, the desire of the father, the desire of the other.  
 

4 The term negative hallucination first appears in the writing of J. Breuer in his account of 
“Anna O...” (1895, p. 19). 
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The authentication of the Ghost’s character goes through the necessary 
“falsification” of Queen Gertrude’s perceptions of her son: the queen negatively 
hallucinates the appearance of the Ghost, i.e. she does not see a character where 
one exists, and she also does not realize the need for her son to go through a 
mourning process following the loss of his father. 

Hamlet’s struggle would be, as Freud and Lacan had expressed in one way or 
another, the struggle between, on the one hand, satisfying external desires and, on 
the other hand, exploring, dreaming his own unconscious desires. And then ... poor 
Hamlet prefers to become a hero of tragedy, rather than dreaming an Oedipal 
nightmare. He says, “O God, I could be bounded in a nut shell and count myself a 
king of infinite space, were it not that I have bad dreams” (Shakespeare, II, 2, p. 52). 

And Nicolas Abraham: “Would Hamlet be “cured” on Freud’s couch? 
Nothing allows us to state the opposite” (Abraham, 1975, p. 451).  
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REZUMAT 

Una dintre numeroasele teme de interpretare a acestei piese a lui William Shakespeare e natura 
fantomei tatălui lui Hamlet, dimpreună cu natura mesajului pe care îl aduce. Dacă dăm la o parte 
criteriul psihiatric, care ne limitează reflecţia fiindcă este reductiv, ne rămân mai multe direcţii de 
explorare a autenticităţii fantomei versus calitatea ei de simptom. O direcţie mai fertilă pentru 
gândirea psihanalitică a piesei poate fi luarea în considerare a fantomei ca personaj „titular” al 
tragediei, cu tot cu mesajul ei. Ambele sunt percepute de Hamlet conform principiului realităţii, nu şi 
de regina-mamă Gertrude, care le ignoră nu pentru că ar fi mai în contact cu realitatea, ci dimpotrivă, 
pentru că le „halucinează negativ” prin denegare, aşa cum deneagă nevoia de doliu a lui Hamlet, ca şi 
realitatea factorului timp necesar doliului. Această perspectivă îi adaugă interpretării coerenţă şi 
consistenţă, elemente caracteristice adevărului psihic. Ea, în acelaşi timp, ţine cont de natura 
procesuală a autentificării în psihanaliză, care face ca „piesa în piesă” din Hamlet să nu rămână 
singura probă a adevărului pentru Hamlet. 
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Abstract 

This research aims to extend the understanding of framing leadership excellence through emotional 
intelligence. A number of studies provide significant evidence to conceptualize and operationalize the 
configuration of key constructs. Most studies support significant positive relationship between 
constructs, by examining the curve of emotional intelligence on leadership excellence. Hence, the 
study endeavors to put forward transdisciplinary patterns of leadership excellence in view of the 
ability and mixed models of emotional intelligence. However, future research is needed to provide 
mentoring programs in leadership, synergizing reinforcement learning and joint action of both 
follower and leader for better organizational effectiveness.  
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1. OVERVIEW OF CONSTRUCTS DEVELOPMENT 

During the first decade of the 21st century, a cutting-edge leadership dimension, 
the emotionally intelligent leader, has emerged from the shadows of trait-based 
theories from the previous century. Previous studies within various fields have 
indicated that emotional intelligence positively relates to organizational performance 
(e.g. Lopes et al., 2006b). Researchers have advanced research on emotional 
intelligence and organizational performance using a wide range of methods for 
assessing EI. For instance, both the theoretical and the practical implications of 
Wong and Law’s comprehensive study within government administration (2002), 
provided preliminary evidence, indicating that the leader’s EI, as well as the 
follower’s EI, has a great impact on job performance and satisfaction. Four years 
later, Kerr et al.’s (2006) research within manufacturing industry also concluded 
that there is a significant relationship between managerial EI levels and ratings of 
leadership effectiveness (subordinate ratings). The overall findings indicate that ability 
model scores of Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test/MSCEIT,  
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i.e. the experiential scores in particular, may be considered strong predictors of 
leadership effectiveness. Bar-On, Handley and Fund’s longitudinal research within 
the army (2006), using a robust methodology, provides significant empirical 
evidence on the relationship between EI and occupational performance. In addition, 
to enhance leadership potential, the studies provide practical insights, shedding light on 
the role of EI as a tool developer and predictor of individual and organizational 
performance. Overall, findings confirm that about 20% of variance in leadership 
performance potential is related to emotional intelligence. Furthermore, Lopes  
et al.’s study within the health insurance industry (2006) indicates that there is a 
significant relationship between employees with high MSCEIT scores and high 
performance. Thus, the results bring to light that emotionally intelligent individuals 
are also high performers, and conversely, they are emotionally intelligent individuals.  

While researchers initially defined the concept of EI as “wise decisions”, i.e. 
a synergy of using both reason and feelings or logic and intuition (Mayer and 
Salovey, 1997; Salovey and Mayer, 1990), recently, Brackett et al. (2011) have re-
defined it as a comprehensive framework, shedding light on four EI dimensions: 
personal, social, academic, and workplace. Above all, scholars have hypothesized 
that emotional intelligence assists academic and business performance, encouraging 
educators and leaders to prioritize thinking and manage emotions within emotion-
laden situations.  

2. INSIGHTS 

To provide a comprehensive analysis of the role of EI in leadership 
excellence, researchers have also related the leader’s EI ability to trait models of 
leadership (Caruso et al., 2003). The study reviewed a number of studies on 
leadership that previously examined specific leader’s personality attributes (Bass, 
1981, 1985, 1997; 2002; Fiedler et al., 1977; Stogdill, 1974; Sternberg, 1997, 
Mateiaş, 2018). Although many studies consider hundreds of leader’s traits, researchers 
claim that the most pertinent classification belongs to Bass (1981). Accordingly, 
leader’s intelligence (judgment, knowledge, decisiveness), personality (adaptability, 
creativity, emotional control, integrity, self-confidence, etc.) and abilities (accountability, 
popularity, sociability), are the main categories of personality traits that help 
him/her to enhance leadership effectiveness. It can be noticed that Goleman’s 
model (1998) reflects similar traits to Bass’s comprehensive model. However, the 
role of emotional intelligence on leadership effectiveness has been asserted by early 
personality theorists. For instance, while defining the concept of emergent leadership, 
Stogdill (1974) identified these personality descriptors: dominance, extraversion, 
sociability, ambition or achievement, responsibility, integrity, self-confidence, 
mood and emotional control, diplomacy, and cooperativeness. Lately, the research 
on leadership, specifically on personality and its effects, puts forward the Big Five 
model of personality structure as the most adequate tool to predict leadership 
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potential (Hogan et al., 1994). The research findings emphasized that leaders are 
high in dominance and stability, emotional stability, conscientiousness, and openness. 
Hogan states that HR practitioners should consider specific leadership traits that 
correspond to job requirements. The outcomes will improve not only leadership 
selection, but also will enhance productivity and organizational climate. Wrapping 
up, among personality descriptors, attributes of emotional intelligence have been 
identified as being vital and desirable toward the flourishing of leadership excellence.  

Caruso et al. (2003) state that from an ability approach, emotional intelligence 
provides a distinctive and unique view upon the meaning of leadership. Firstly, the 
theoretical framework and the corresponding practical tool of the ability model will 
enable HR professionals and leadership researchers to eliminate the ambiguity of 
“soft-skills” reflected by the personality scales. Secondly, the ability-based model 
of EI directly assesses emotional skills. Finally, it will raise awareness among 
leadership key actors to put forward new models of leadership by moving to a still-
based approach, enhancing leadership effectiveness.  

3. PATTERNS OF LEADERSHIP EXCELLENCE  
THROUGH EMOTIONAL INTELLIGENCE 

As we stated above, Mayer and Salovey put forward new patterns of theoretical 
and practical understanding toward nurturing health protective behaviors: implication 
and function of human moods and emotions to assist both (a) the prevention and 
(b) early interventions. Mayer & Salovey’s recent research efforts have focused on 
the way in which feelings facilitate adaptive cognitive and behavioral functioning, 
developing a comprehensive theoretical framework of EI and an ability-based 
measure, the MSCEIT. By the use of an ability measure, researchers generate a 
framework to accurately measure EI competences at an individual level.  

In a similar vein, other researchers have advanced research on emotional 
intelligence and organizational performance by using self-reporting measures. For 
instance, in order to aid future leadership research, Wong & Law (2002) conducted 
a study to provide exploratory evidence that the leader’s EI as well as follower’s EI 
have a great impact on the job performance and job satisfaction. Both theoretical 
and practical implications of this study support these relationships. However, since 
the study did not support the relationship between the EI of leaders’ and followers’ 
performance, researchers state: 

“…there is also little evidence concerning the effects of leader and follower EI on 
job outcomes, future research should use different samples to cross-validate this 
finding”. “It is worthwhile to investigate the specific actions taken by both the 
leaders and the incumbents in the workplace… Thus, more research on the role of 
both leader and follower EI in the workplace is called” (p. 268, 270).  
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Four years later, Kerr et al. (2006) examined the relationship between EI 
levels of 38 supervisors within manufacturing industry (using the MSCEIT) and a 
rating of leadership effectiveness (subordinate ratings). Overall, the findings indicate 
that the experiential scores of the MSCEIT significantly predicted the leadership 
effectiveness. In addition, the study endorses future EI interventions within 
workplace, such as the development of training programs, to enhance leadership 
effectiveness.  

Bar-On et al. (2006) conducted two major studies to provide empirical 
evidence in relation to the impact of EI on performance, as well as to examine how 
the findings can be applied to improve individual and organizational performance. 
The researchers intended to apply the findings to improve the recruitment, as well 
as human development strategies to avoid future job mismatches. The research 
methodology for both studies consisted of the Bar-On model of emotional and 
social intelligence along with the Emotional Quotient Inventory (EQ-i). Additionally, 
the methodology regarded performance ratings based on individual productivity 
and on peer nomination, group and leader’s evaluations. The first study was conducted 
in the U.S. Air Force (USAF) by involving 1, 171 recruiters and was a pioneering 
study concerning the impact of EI on job performance. The second study was 
conducted in the Israeli Defense Forces (IDF), involving over 5,412 respondents. 
The IDF, a 3-year study, has been considered a broad validity research study.  

While the USAF study aims to compare the EQ-i’s score of respondents and 
their performance as recruiters, the IDF provides a robust evaluation of performance, 
shedding light on the relationship of EI and various levels of performance to 
identify leadership potential. The USAF data regards high performers as those who 
achieved equal or above than 100% of annual recruitment quotas and low achievers 
for equal or less than 80%. The results of the USFA t test for independent groups 
bring to light that the average for recruiters’ high EQ score and performance was 
102 versus to 95 for low performers (t = 3.36, p = .001). Findings underline that 
emotionally intelligent recruiters are also high performers and conversely, they are 
emotionally intelligent individuals.  

To broaden the relationship among research variables, the IDF study 
examined 335 combatants’ performance over six months. Overall, the IDF findings 
indicate an important difference between high total EQ score for the high performers 
and low performers. Moreover, considering a four-factor EI model, based on 
discriminant function analysis, the results emphasize a good level of the coefficient 
of determination. Accordingly, the model highlights that 30% of variance in 
combat soldiers’ performance is related to emotional intelligence. 

In addition, the IDF study analyzes the emotional intelligence degree of 240 
potential combatants for elite units, comparing their EQ scores with the scores 
achieved by 240 non-combatants, selected on random basis. The significant degree 
(close to 1 SD) of the elite combatants’ total EQ scores, 111 versus 98 for non-
combatants provided by a t test for independent groups, along with the discriminant 
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function analysis of EQ scores among samples studied, confirm also a good level 
of the coefficient of determination. The researchers claim that 26% of the variance 
in combatants’ performance belongs to emotional intelligence. 

To verify and enhance the utility of the assessment model of leadership 
potential, Bar-On et al. apply two robust and recent advanced developments in this 
field: a) considered peers’ feedback relating recruiters’ degree of potential leaders 
to compare recruiters’ EQ scores, and b) compared EQ scores of successful 
candidates for officer training with those who failed or did not apply for such a 
position. For the first approach, research findings provide strong evidence that 
those who are perceived as potential leaders by their peers also earn a high EQ 
score, compared to those with a lack of leadership potential, i.e. an average of 106 
versus 98. In addition, a discriminant function analysis of data among the dependant 
variable (leadership potential) and independent variables (the 15 EQ-i subscales 
scores) confirms that the research model best measures leadership potential based on 
peer nomination, within the emotional and social competencies framework. According 
to research findings (R =.39), about 15% of variance in leadership potential regards 
emotional intelligence, based on 65% degree of assessment accuracy. The second 
dimension of the study, the evaluation of 470 officer trainees’ EQ scores provides a 
good average, 108 opposed to 100 for 470 recruiters that failed or did not apply for 
such position. Further, the researchers led a discriminant function analysis of data 
among those accepted for officer training (dependant variable) and the 15 EQ-i 
subscales scores (independent variables). Research findings stress that future 
combatants’ leadership abilities contribute to their ability to serve in an elite unit at 
a level of at least 24% (R = .49).  

Taken as a whole, the USAF study represents a good attempt to scientifically 
develop an EI model to predict occupational performance. Research findings can 
be considered a “roadmap” for minimizing the high cost of mismatching recruitment in 
the Air Force, for instance. However, the study has a number of limitations. For 
instance, practical limitations to this research model include a narrow occupational 
field. Future research “on a wider variety of occupational performance in more 
diverse population” will develop measures “to accurately predict performance in 
various occupations” (p. 15, 17).  

To conclude, Bar-On et al.’s studies of the USAF and the IDF, provide 
significant empirical evidence on the relationship between EI and occupational 
performance, highlighting that emotional intelligence is a vital predictor of per-
formance in the workplace. Summarizing, there are strong correlations among high 
performers and high emotionally intelligent individuals within military recruitment 
and combat soldiers. Moreover, a good level of the coefficient of determination in 
recruiters (R = .49) and in combat soldiers (R = .51) prove that emotional 
intelligence is a major predictor of performance. The validity of empirical evidence 
is also strengthened by the research sample size. Thus, overall research findings 
confirm that emotional intelligence can be considered to represent 20% of 
leadership potential.  
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To date, numerous studies on general cognitive ability tests for predicting job 
performance have revealed that supplementing the measures with noncognitive 
predictors of job performance enhances the predictive reliability and relevance of 
the results (Gardner, 1993; Sternberg, 1994; Schmidt & Hunter, 1996, 1998; 
Mateiaş, 2018, 2017, 2015). Wagner (1997) led an extensive meta-analysis on 
cognitive intelligence, training and employment, stating that cognitive intelligence 
accounts for about 6% of job-related performance. He claims that “cognitive 
ability test scores predicted job performance in some situations but not others”  
(p. 1059). Other studies (Herrnstein & Murray, 1994; Schmidt & Hunter, 1998) 
assert that IQ or analytical intelligence accounts for 15% – 25% of successful job 
performance. Bar-On et al. (2005) claim that “EQ accounts for approximately four 
time more variance than IQ when explaining performance” (p. 14) [emphasis 
added]. Research findings stress that there is evidence that indicates a growing 
direction for research on job performance, looking beyond general cognitive ability.  

To enhance the contemporary validity studies, Seal et al. (2009) recently 
investigated the relationship between emotional ability model, the MSCEIT, and 
the Emotional Competency Inventory-University Edition (ECI-U) advocated by 
Boyatzis & Goleman (2001). In reviewing the literature in the field of EI, it would 
appear that both approaches “are distinct and both contribute toward successful 
performance” (p. 205). The paper examines the overall and sub-trait scores 
between the MSCEIT and the ECI-U, being the first peer-reviewed empirical study 
on this topic. Since the ECI-U was designed to assess individual’s emotional 
competence (EC) within academia, the sample group consists of students (N = 136). 
However, research findings did not support the relationship between the total 
scores of the MSCEIT and the ECI-U. In addition, the study reveals negative 
correlations at the sub-trait level between emotion management (from the MSCEIT) 
and self-management (from the ECI-U), as well as between perceiving and 
identifying emotional thought (from the MSCEIT) and self-awareness (from the 
ECI-U). However, there is a significant positive relationship between the perceiving 
and identifying emotional thought (from the MSCEIT) and social awareness (from 
ECI-U). Researchers state that ECI-U “makes the potentially erroneous assumption 
that individuals (both in their own ratings and the ratings of others) have sufficient 
self and other awareness to respond accurately” (212). Since the majority of 
hypothetical relations has been rejected (H1; H2a; H2b), researchers mention, in 
terms of limitations, the degree of accuracy of the self-report measure, the context, 
and the sample size. Yet, the study puts forward additional data about the 
relationship between the MSCEIT and the ECI-U. 

Ciarrochi & Godsell (2006) provide a new conceptualization of emotional 
intelligence, developing a mindful-based EI training (MBEIT). By reviewing the 
research on EI, researchers assert that “cognitive intelligence is not [the] only factor 
that is important to effective performance”. To be able to accomplish effective actions 
toward a valued goal, individuals should develop “the ability to use emotions as 
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information” and “the ability to act effectively in the context of emotions and 
emotionally charged thoughts” (p. 22). The MBEIT is based on a specific theory of 
language that regards “emotion management strategies as often being the problem 
rather than the solution” (p. 47). More specifically, the EI effective intervention is 
defined as mindfulness acceptance of thoughts and feelings instead of avoiding 
them. Thus, research findings put forward new EI behaviors that represent constructive 
answers to common emotional stressors. It can be noticed that the study emphasizes 
the importance of emotional orientation: “poor emotional orientation is likely to 
undermine effectiveness at work” (p. 32). Earlier, Mayer & Salovey have stated 
that the degree of perceiving emotion represents the foundation of future emotionally 
intelligent behaviors. Although Ciarrochi & Godsell’s model mainly focused on 
self-report measures of EI that measure self-perceived abilities, it provides a different 
perspective on EI behaviors toward individual well being and performance.  

Other studies have hypothesized that emotional intelligence aids workplace 
performance, considering employees’ degree of effective relationship, managing 
stress and their overall performance. A study from a health insurance company 
reveals that employees with high MSCEIT scores obtained high performance and 
corresponding benefits, as well as excellent feedback from peers and supervisors 
(Lopes et al., 2006). In another study conducted in industry, high MSCEIT scores 
of 38 supervisors showed positive correlations with feedback provided by  
1300 employees (Kerr et al., 2006). Thus, it can be concluded that cognitive, 
physiological, and behavioral changes have been considered as adaptive answers to 
emotional stimulus toward stimulating effective functioning throughout life 
(Ekman, 1973; Lazarus, 1991).  

At the beginning of the 21st century, Lopes et al. have advanced a ground-
breaking theoretical ability model of emotional intelligence as related to job 
performance, meanwhile also designing an outline for assessment and training. The 
research findings corroborate Mayer & Salovey’s ability model of emotional 
intelligence (1997), stating that EI abilities interrelate. Accordingly, perceiving, 
using, understanding and managing emotions “rely on knowledge of emotional 
processes and information-processing skill” (p. 53). The study sets out with the aim 
of assessing the emotional intelligence through performance tests “that measure 
people’s actual rather than self-perceived abilities” (p. 53). Researchers led a 
comprehensive review of research based on performance measures, including 
subjective (peer, supervisor evaluation) and objective (company rank, other outcomes) 
performance measures within the workplace. Findings reveal significant low 
correlations among self-reported measures and performance measures: 

“Empirically, however, the overlap between emotional intelligence and 
personality is likely to be minimized when we assess emotional intelligence through 
an ability test, and personality through self-report. Personality measures tend to 
reflect typical performance, while ability test may reflect optimal performance” 
(Lopes et al., 2003, p. 644).  
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Accordingly, empirical evidence has pointed toward a strong relationship 
between performance measures and the ability model of emotional intelligence; 
however, self-report measures lack usage in this framework. Findings report 
leadership traits, interpersonal skills and stress management as variables related to 
EI and performance. To conclude, the mixed models of EI encompass a broad 
research framework, considering personality traits and motivational factors, while 
this study puts forward a complex research model that generates and promotes an 
in-depth understanding of the information-processing skills and research strategies 
of EI (Lopes et al, 2006).  

Above all, researchers examine the practical implications of these research 
findings, drawing up an outline of training strategies to enhance emotional abilities 
in the workplace. Defined as emotional processes and information-processing 
skills, “EI abilities are thought to develop through learning and experience and are 
amenable to training” (p. 53) [emphasis added]. Covering different areas, research 
questions consider the degree of adjustment of EI abilities as related to workplace, 
the degree of their similarity with personality traits and, companies’ expectations 
regarding EI training programs.  

Above and beyond, Salovey and Mayer’s ability model of EI provides an in-
depth understanding of the adaptive role of emotions upon individual behavior, 
thinking and communication, defining the concept of EI as a distinct category of 
intelligence (e.g. Mayer & Salovey, 1997). The use of lively verbs including to 
identify, express, decode and appraise (the first ability, perceiving emotions); 
generate, use, feel and associate (the second ability, using emotions); understand 
and judge/forecast/predict (the third ability, understanding emotions); and, manage/ 
modulate/reframe (the fourth ability, managing emotions) allow researchers and 
practitioners to reach a mindful awareness of the concept to draw conclusions for 
assessment and training.  

Recent studies have attempted to explain emotional intelligence abilities as 
“forms of expertise” [emphasis added] that can be enhanced throughout learning 
and experience:  

“Learning to manage emotions and relationships with others is a lifelong 
process…we are always learning to adjust to new situations, fine-tuning emotional 
reactions, and honing social skills. Accordingly, we should no expect any training 
program to make adults more emotionally intelligent overnight. However, 
emotional skills training may help people to pay more attention to social and 
emotional dynamics as well as to learn from their everyday experiences and 
interactions with others. Training may give people the motivation and resources to 
learn and develop. If this happens, organizations may reap immediate benefits 
from a boost in workers’ self-confidence and motivation and deferred benefits as 
people learn to manage their emotions and interact more efficiently with others” 
(Lopes et al. 2006, p. 54). 
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Also, Lopes et al. (2006) have pointed out that the ability model regards 
emotional processes that range from general to specific skills, following Carroll’s 
(1993) comprehensive study on general intelligence. The four abilities of the EI 
model are predictable/independent variables that determine a high degree of 
interaction, emotional communication, and efficiently adjust conflicts and/or stress 
to stimulate people to better perform across organizations. Thus, emotional 
processes significantly contribute to organizational performance.  

4. WRAPPING UP AND GOING FORWARD 

To conclude, preliminary research findings galvanize the organizational 
interest in the view that leaders with high emotional intelligence competencies are 
more likely to enhance organizational performance. Leaders have the key role of 
supporting the development of emotional behaviors throughout their teams, building up 
leadership excellence across the organization (Mayer, 1986; Ashforth & Humphreys, 
1995; Schmidt & Hunter, 1998; Fisher & Ashkanasy, 2000; Salovey et al., 2004; 
Offermann et al., 2004; Brackett et al., 2006; Brackett et al., 2010a; Brackett et al., 
2011; Mateias 2018, 2017, 2015). Offermann et al. (2004) assert that “the greater 
level of emotional competence (EC) within a group, the greater group’s resources 
in managing emotional content and regulating emotional expression should be. 
Teams high on average EC should posses and display the empathy, communication 
and collaboration skills, necessary to marshal group efforts toward collective goals” 
(p. 225). Hence, leadership excellence in the twenty-first century puts forward 
emotional intelligence as integrating emotional knowledge and abilities that impact 
performance, above and beyond those explained by cognitive intelligence.  
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REZUMAT 

 Această cercetare îşi propune aprofundarea conceptualizării excelenţei în leadership prin 
intermediul inteligenţei emoţionale. O serie de studii oferă dovezi semnificative pentru a 
conceptualiza şi operaţionaliza conceptele cheie. Majoritatea studiilor susţin relaţia pozitivă 
semnificativă între concepte, examinând curba inteligenţei emoţionale privind excelenţa în leadership. 
Prin urmare, studiul propune modele transdisciplinare de excelenţă în leadership, din perspectiva 
modelului mixt de inteligenţă emoţională. Cu toate acestea, sunt necesare studii noi pentru a furniza 
programe de mentorat in leadership, sinergizând consolidarea învăţării şi acţiuni comune atât ale 
adepţilor, cât şi ale liderilor, pentru o mai bună eficienţă organizaţională. 
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responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească”. Ca 
şi în celelalte lucrări publicate, autoarea reuşeşte să demonstreze şi să ofere 
publicului cititor o abordare ştiinţifică clară şi cuprinzătoare, dar şi originală în 
privinţa cunoaşterii psihologice aplicate la nivelul şcolarităţii mici. În carte este 
evidenţiată o metodologie absolut necesară modelării practice şi eficiente a relaţiilor 
dintre părinţi şi copii, în actul asimilării şi dezvoltării educaţiei, iar claritatea în 
definirea conceptelor şi exprimarea printr-o terminologie accesibilă tuturor celor 
interesaţi de acest subiect recomandă această lucrare, după cum arată chiar autoarea, 
„în egală măsură specialiştilor (psihologi, asistenţi sociali, cadre didactice etc.) care 
îşi desfăşoară activitatea în domeniul consilierii parentale – punându-le la dispoziţie un 
model formativ ce poate fi utilizat ca atare sau ca element inspiraţional pe baza 
căruia să elaboreze altele mai adecvate problematicii abordate – cât şi părinţilor 
care doresc o îmbunătăţire a relaţiilor cu copiii, indiferent dacă beneficiază sau nu 
de ajutorul unui specialist”.  

În sensul celor afirmate, vom proceda la o succintă evidenţiere a elementelor 
ce jalonează structura acestei lucrări, citând sintetic din cele şase capitole ale 
acesteia – care tratează explicit, atât în plan teoretic, cât şi aplicat, metodologia 
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cunoaşterii relaţiei dintre părinte şi copilul aflat în intervalul de vârstă menţionat în 
titlu. Primul capitol al volumului abordează definiţia „competenţei parentale” – 
concept introdus de autoare în anul 2008 – fiind oferită o explicaţie comprehensivă 
care evidenţiază elementele constitutive principale ale conceptului şi precizează că 
acesta reprezintă „un ansamblu de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi susţinute de 
trăsături de personalitate specifice care îi permit părintelui să îndeplinească cu 
succes responsabilităţile parentale, să prevină şi să depăşească situaţiile de criză în 
favoarea dezvoltării copilului şi, astfel, să atingă obiectivele activităţilor educative” 
(Glăveanu, 2009). Acest capitol iniţiază şi dezvoltă terminologia demersului de 
cercetare ştiinţifică, precum şi menţiunile suplimentare necesare domeniului analizat. 
În capitolul al II-lea – „Cunoaşterea particularităţilor copiilor” – se abordează 
psihologia dezvoltării, cunoaşterea caracterială şi temperamentală a copilului în 
relaţie cu părintele, precum şi problemele psihoeducaţionale care survin pe 
parcursul dezvoltării acestuia. Aici este vizată „abilitatea părintelui de a cunoaşte 
nivelul de dezvoltare al copilului (în funcţie de etapele de vârstă ale acestuia) şi, pe 
baza acestei cunoaşteri, de a-şi explica reacţiile copilului, de a-i înţelege nevoile şi 
de a formula răspunsuri adecvate lor”. Denumirea celui de al treilea capitol este 
„Sprijinul afectiv şi managementul stresului”, în cadrul acestuia fiind prezentate 
informaţii despre tipurile de stres, precum şi metodele de coping utilizate pentru a 
compensa efectele negative. Tot aici sunt prezentate fişe de lucru, tabele şi tehnici 
concrete de autocontrol şi abordare a consecinţelor instalării tulburărilor specifice 
stresului, pentru a determina creşterea abilităţii părintelui „de a cunoaşte şi utiliza 
modalităţi eficiente atât de prevenire, cât şi de coping al stresului din familie” – 
concepţia care stă la baza capitolului presupunând „gestionarea situaţiilor tensionale şi 
oferirea unui suport afectiv care să ajute copilul în a-şi gestiona emoţiile negative”. 
Cel de-al patrulea capitol se referă la „Disciplinare” şi „Metode de disciplinare 
pozitivă”, dar şi la „Arta de a comunica eficient cu copilul” şi dezvoltă tema pregătirii 
copiilor pentru învăţarea şi menţinerea comportamentelor dezirabile şi, evident, 
eliminarea celor nedorite. Punctul focal este „abilitatea părintelui de a comunica 
asertiv, de a gestiona adecvat regimul de recompense şi pedepse, permiţând, astfel, 
dezvoltarea tuturor potenţialităţilor unei personalităţi armonioase”. În capitolul  
al V-lea – „Managementul timpului” – sunt prezentate o serie de matrice utilizabile 
în gestionarea timpului copilului şi de asemenea al timpului petrecut împreună cu 
copilul. Se explică „gestiunea timpului disponibil în mod eficient pentru a echilibra 
balanţa dintre muncă şi relaxare” şi, ca şi în capitolele precedente, sunt puse la 
dispoziţia cititorului fişe de lucru şi exemple practice. Nu în ultimul rând, sunt 
aduse în atenţie abilitatea părintelui de a determina calitatea şi cantitatea timpului 
petrecut cu propriul copil, capacitatea sa de a coordona/dirija timpul copilului, 
precum şi capacitatea de a crea contexte care să contribuie la stimularea gândirii 
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critice şi creatoare, la dezvoltarea simţului estetic şi, de asemenea, care să susţină 
inserţia socială a copilului. Ultimul capitol al lucrării – „Managementul situaţiilor 
de criză” – descrie o serie de concepţii despre situaţiile de criză întâlnite în viaţa 
copilului, cauzele care declanşează comportamente disfuncţionale, precum şi reacţiile 
acestuia la particularităţile mediului socio-familial şi educaţional cu potenţial de 
declanşare/amplificare a unor crize – dar şi modalităţi de management eficient al 
situaţiilor de criză. Aceste aspecte „reflectă abilitatea părintelui de a fi un bun lider, 
de a găsi soluţii la problemele copilului împreună cu acesta, astfel depăşind 
situaţiile critice de natură educaţională sau personală şi determinând dezvoltarea 
gândirii critice şi raţionale a copilului, precum şi a perseverenţei în rezolvarea de 
probleme” (Glăveanu, 2012b p. 19–20).  

Realizată în urma unui studiu psihologic complex care a cuprins o fundamentare 
teoretică profundă şi o analiză a reperelor metodologice şi practice care investighează 
factorii determinanţi ai dezvoltării şi optimizării psihoeducaţiei prin cunoaşterea 
plurimodală a copilului (studiul fiind descris în cărţile Competenţa parentală. 
Mijloace de conceptualizare şi diagnoză, respectiv Programe de educaţie parentală. 
Training de dezvoltare a competenţei parentale – ambele fiind publicate în anul 
2012 de autoarea volumului de faţă), această carte prezintă exerciţii şi soluţii 
sistematizate de bune practici pentru relaţionarea dintre părinţi şi copii de vârstă 
şcolară. Consilierii specializaţi în domeniul şcolar vor găsi în acest ghid elemente 
de teorie şi practică ordonate şi opozabile ca soluţie situaţiilor psihocomportamentale 
dificile care apar uneori în viaţa unor familii. De o certă valoare ştiinţifică, 
recomandăm această lucrare părinţilor, profesorilor, psihologilor şi cercetătorilor  
în domeniu. 

Gabriel Ungureanu 



 




