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STUDII ŞI CERCETĂRI 

SPENDING LEISURE TIME IN ROMANIA:  
THE IMPACT OF SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS 

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

Biomedical Compartment 

Abstract 

The main aim of the research was to determine Romanians’ preferences for spending leisure 
time, and the impact of sociodemographic variables on preferences. Questionnaire data were obtained 
during 2011 and 2012 from 1,215 respondents aged 18–74. The sample was stratified to produce a 
well-balanced representation of environment, gender, age, and education level. Also, qualitative data 
were collected by one hundred individual face-to-face interviews. About half of respondents reported 
that they often spent their leisure time watching films on television or listening to music. Less than a 
quarter indicated that they used leisure time for taking walks, going on excursions, or practicing a 
sport. To a large extent, respondents who spent their leisure time actively wanted their children to 
have a dynamic, active, social, and open life (p < 0.001). Respondents from urban areas and men 
spent more time practicing a sport, taking walks, and making outdoor excursions (p < 0.05). In the 
Romanian population there is little physical activity and sedentarism is high. To promote healthy 
lifestyles, educational program messages must be tailored to the sociodemographic characteristics and 
the specific motivations that apply throughout family life cycles.  

Cuvinte-cheie: activitatea fizică, sedentarism, caracteristicile socio-demografice, stil de viaţă. 

Keywords: physical activity, sedentarism, sociodemographic characteristics, lifestyle. 

1. INTRODUCTION 

The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 
divides time into work, unpaid work, personal care, and leisure. Work includes paid 
work or study. Leisure includes watching television, pursuing hobbies, meeting 
friends, going to events, and practicing a sport. Unpaid work includes household 
chores, cooking, looking after children or caring for adults, and shopping. Personal 
care includes sleeping, eating and drinking, personal hygiene, hairdressing, fitness, 
and medical care. Sleeping in or lunching with friends also counts as personal care 
(OECD, 2009).  
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Studies show an increase in leisure time as the number of working days 
decreases and technologies and services for achieving housework are developed 
(Aguiar & Hurst, 2007).  

Nevertheless, surveys conducted between 1998 and 2009 in 26 OECD countries, 
along with China, India, and South Africa, show that women still enjoy less leisure 
time than do men, because when both partners are obliged to have a paying job, 
women must invest more time in unpaid work (typically household chores and 
caring for children (Miranda, 2011). In general leisure activities’ voluntary nature 
represents freedom from responsibilities. Leisure activity leads to feelings of 
satisfaction and distracts from daily stresses and negative life events. Leisure 
activities therefore contribute to subjective well-being (Brajsa-Zganec et al., 2010).  

Children and parents who spend their free time in joint activities have greater 
satisfaction with family life (Agate et al., 2009). 

Studies have also shown that active recreation has greater benefits for mental 
health than does passive recreation (Joudrey & Wallace, 2009). 

Physical activity among young people, such as travelling to school by walking or 
cycling for example, are associated with superior physical, social and psycho-
logical health (Lubans et al., 2001). 

The most immediate contributors to overweight or obesity are excessive 
dietary energy intake and physical inactivity (Middelbeek & Breda, 2013). Excess 
weight increases the risk to physical disabilities, psychological problems risk of 
developing disease, cancer and diabetes (World Health Organization Regional Office 
for Europe a number of noncommunicable diseases, including cardiovascular, 2011). 

Taking into account the facts presented above, this study set out to determine 
how the Romanian population spends its leisure time, how Romanians want their 
children to spend their leisure time, how these two patterns are related, and the 
impact of sociodemographic variables on preferences. The trends identified may 
form a basis for public health programs.  

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. DESIGN, SAMPLING, STUDY SETTING AND PROCEDURE 

This research was conducted using a cross-sectional design with quantitative 
and qualitative data between 2011–2012 in urban areas within Bucharest, Craiova 
and Satu Mare; in the villages of Cioroiaşi and Stolnici; and in villages in the 
county of Satu Mare. When choosing these locations as statistical units, we took 
into account their sociodemographic and cultural characteristics: the age of the 
settlement, population density, access by car, train and plane (Rada, 2013). 

The sample size was computed by taking into account the statistical tests and 
analyses to be conducted. G*Power software was used for the chi-square test 
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assuming an effect size of w = 0.4 and a degree of freedom of df = 250; this 
produced a recommended sample size of 526 subjects by gender – a total of  
1052 men and women. Due to the sensitivity of some questionnaire items, the 
expected rate of missing data in the study was assumed to be 0.10; thus, the sample 
size was increased by a factor of 1.10, up to 1157 subjects. Accordingly, the study 
aimed to achieve a target conservative sample size of 1200 subjects. A simple 
random selection of subjects was undertaken from the sampling frame.  

The sample, which was not representative of the country at large, comprised 
1,215 respondents, aged 18–74. The distribution of respondents was relatively 
balanced across the demographic variables; environment: urban – 55.4%, rural – 
44.6%; gender: male – 49.9%, female – 50.1%; education level: low (primary 
education <10 years) – 27.9%, medium (secondary education 10–12 years) – 
39.8%, high – 32.3%; age groups: 18–35 years – 46.4%, 36–75 years –53.6%. 

The study was approved by the Ethics Commission of “Francisc I. Rainer” 
Institute of Anthropology at the Romanian Academy. 

2.2. QUESTIONNAIRE DESIGN, DATA MANAGEMENT AND STATISTICAL ANALYSIS 

We used an omnibus questionnaire of 96 items that focused on topics related 
to family functioning: provision of resources, economic cooperation and division 
of labour, socialization, education of children, care, supervision, monitoring, and 
interaction, affection, emotional support and companionship, sexual and reproductive 
life. Also, demographic data were collected from respondents including: age, 
marital status, ethnicity, religion, instructive-educational level and occupation.  

Significance testing and anticipated model validation tests were based on 
Pearson chi-square statistics with 5–20 degrees of freedom. The scale appeared to 
have good internal consistency: Cronbach’s alpha = 0.90. All items correlated to a 
good degree with the total scale (lower r = 0.52). After conducting a 50-subject 
pilot survey, we created the final version of the questionnaire. A three-point Likert 
scale was used in the questionnaire to accommodate the sample size. 

For the sampling frame, we used lists obtained from local governments, and 
contacted the individuals through local government officials, family physicians, 
and university rectors. The interviews were held in specially designated rooms: 
offices of family physicians, rooms made available with the help of village mayors, 
and university lecture rooms. 

Subjects with a high educational level filled out the questionnaire themselves; 
interviewers later checked the responses in face-to-face encounters with the 
respondents. For subjects with low and medium educational levels, the data-
collection method involved questionnaire-based face-to-face interviews.  

The services of eight qualified interviewers have been used to collect and 
check the responses; all the interviewers had expertise in the fields of sociology, 
psychology, and medicine. To ensure that the respondents felt at ease and to 
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guarantee accurate answers, the respondents were assigned operators of the same 
gender and very broadly of similar age. Care and sensitivity were used at all times 
when dealing with the respondents. The response rate was 100%. 

In this article we focused on two items: 
1) How do you spend your leisure time? Leisure time is defined as time 

available after you return from your place of work and on weekends, after 
shopping, after you have finished your housework, and at the conclusion of all 
daily chores. Vacation is not counted as leisure time.  

2) How would you like your children to spend their leisure time? Leisure 
time for children is defined as time after they return from school, after they have 
finished their homework, and after they have done their chores. Vacation time is 
not counted as leisure time.  

Respondents were offered eight categories of activity: meeting up with 
friends; reading books, magazines, and informal education materials (i.e., learning 
foreign languages); watching television or rental films, or listening to tapes and 
CDs; going to the theater, movies, concerts, or exhibitions; taking outdoor walks 
and excursions; practicing a sport; engaging in a hobby or collecting various things 
(e.g., stamps or coins); and other activities, such as… (Here, respondents were 
permitted to enter other leisure activities.) The response options for frequency of 
engaging in each type of activity were Often, A little, or Almost never. 

The Pearson chi-square test was performed using the SPSS statistical 
program (version 15; SPSS Inc., Chicago, IL). Demographic variables used in the 
statistical analyses were: environment (urban or rural), gender (male or female), 
education level (low, medium, or high), and age (≤ 35 years or > 35 years).  

The quantitative results were enhanced qualitatively. One hundred individual 
face-to-face interviews were conducted in the manner of recounting the life 
problem, as inspired by Narrative therapy (White & Epston, 1990). From these 
interviews, the four sequences that addressed leisure time were used. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. PREFERRED LEISURE TIME ACTIVITIES 

The most frequently identified category of leisure time activity was watching 
television or films, or listening to tapes and CDs. The second most frequently 
chosen category was socializing, i.e., spending time with friends and neighbors. 
Frequency of going to the theater, movies, concerts, exhibitions, or practicing a 
sport was A little or Almost never for most respondents. A mere quarter of 
respondents Often read, engaged in informal education, took walks, or went on 
excursions. Respondents expressed a preference for their children to be engaged 
Often in reading, informal education, outdoor walks, and sports; and indicated a 
low level of approval of television-watching (Table no. 1). 



5  Spending leisure time in Romania 89 

Table no. 1 
Distribution of respondents based on leisure activity and preferences  

regarding children’s leisure activities 

How respondents spend 
their leisure time 

How respondents want 
their children to spend 

their leisure time Spending leisure time 

Often 
A little, 
almost 
never 

Often 
A little, 
almost 
never 

Meeting friends and neighbors 37.0 63.0 40.5 59.5 
Reading books and magazines, informal 
education (i.e., learning a foreign language) 21.1 78.9 77.7 22.3 

Watching television, rental films, listening 
to tapes, CDs 42.9 57.1 24.4 75.6 

Going to the theater, movies, concerts, 
exhibitions 6.7 93.3 53.0 47.0 

Walks, outdoor excursions 24.7 75.3 75.6 24.4 
Practicing a sport  11.6 88.4 74.4 25.6 
Time for a hobby, personal enjoyment, 
collecting (e.g., stamps or coins) 12.0 88.0 40.7 59.3 

In the Other Responses category, 20 women reported that they did not have 
leisure time. The Other Responses category also identified additional ways that 
respondents spent leisure time. They were, in order of frequency: agriculture, 
beekeeping, handicrafts, playing with grandchildren, caring for grandchildren, and 
computer games.  

3.2. IMPACT OF SOCIODEMOGRAPHIC VARIABLES ON LEISURE TIME ACTIVITIES 

Demographic variables used were: environment (urban or rural), gender 
(male or female), education level (low, medium, or high), and age (≤ 35 years or 
> 35 years). The Pearson chi-square test was performed. 

There were significant differences in how leisure time was spent based on 
environment, gender, education level, and age. Response categories were grouped 
as Often versus the other two options, A little or Almost never. Statistical com-
parisons are reported for the percentages of Often responses chosen. 

Respondents from urban areas were more likely than those in rural areas to 
engage in reading books and magazines and participating in informal education 
(65.4% versus 34.6%, p < 0.001). Taking outdoor walks and excursions was more 
frequent for urban than for rural respondents (60.3% versus 39.7%, p < 0.05). Rural 
respondents spent more leisure time watching television or movies, or listening to 
tapes or CDs (52.9%) than did urban respondents (52.9% versus 47.1%, p < 0.001). 

Women spent more leisure time reading and pursuing informal education 
than did men (59.1% versus 40.9%, p < 0.005). Men spent more time than did 
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women practicing a sport (68.8% versus 31.2%, p < 0.001), pursuing hobbies and 
personal entertainment, and collecting various objects (62.3% versus 37.7%, p < 
0.001). 

Respondents with average or higher education levels were three times as 
likely to report Often spending leisure time reading books or magazines and 
pursuing informal education and twice as likely to report taking outdoor walks and 
excursions than were those with low education levels (p<0.001). Respondents with 
higher education levels were twice as likely to say that they Often spent leisure 
time going to the theater, movies, concerts, and exhibitions than did those with low 
education levels (p < 0.001). 

Younger respondents were much more likely to spend leisure time socializing 
with friends and neighbors than were older respondents (60.3% versus 39.7%, p < 
0.001), slightly more likely to spend time watching television and films or listening 
to tapes and CDs (52.7% versus 47.3%, p < 0.001), and markedly more likely to 
take outdoor walks and excursions (60.3% versus 39.73%, p < 0.001). Younger 
respondents were almost twice as likely as older ones to report practicing sports 
Often (66% versus 34%, p < 0.001). 

Respondents who Often spent leisure time in a dynamic way expressed a 
marked preference for their children to spend be active in their leisure activities as 
well: the options of practicing a sport, taking walks, and making outdoor 
excursions were chosen much more often by these individuals (p < 0.001). 

Almost half of the respondents reported that they often spent their leisure 
time watching television or listening to music. This preference has been reported in 
other studies (Delsing et al., 2008; Robinson & Godbey, 2008; U.S. Department of 
Labor, 2012). This pattern is a cause for concern because research shows that 
television viewing time, the predominant leisure-time sedentary behavior, is associated 
with biomarkers of cardiometabolic risk and mortality (Dunstan et al., 2010). 

A small percentage of respondents – less than a quarter – spent their leisure 
time taking walks, going on excursions, or practicing a sport. Physical activity is 
associated with an overall rise in indicators of health and a drop in the risk for 
some adverse health conditions, such as obesity (Matejek, et al., 2013) 
cardiovascular illnesses (Sofi et al., 2008) and dementia (Rovio et al., 2005). 

The pursuit of physical activities most often occurs within the framework of 
structured exercise programs, usually in gyms (Golja & Robič, 2013). Studies show 
that engaging in physical activities in this way is associated with higher education 
levels and with higher occupational status, which affords a relatively high level of 
physical capability as well as the means to patronize gyms. Likewise, there is a 
correlation between the habit of riding a bicycle to work and to shopping on the 
one hand, and habits such as taking walks, working in the garden, dancing, and 
exercising at home on the other (De Munter et al., 2012). 

The promotion and encouragement of bicycle riding in Romania is a 
relatively recent phenomenon. Over the past 10 years, bicycle marches have been 
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organized in major cities, especially in the capital of Bucharest, to protest against 
automobiles, to promote environmental protection, and to lobby for a healthy and 
less polluted city. Projects are continually being carried out to encourage bicycle 
riding as an alternative means of transportation for employees, to help reduce the 
CO2 footprint, and to promote a healthy lifestyle. For example, “Bicycles with 
Neckties” is the first free bike-sharing program in Romania connected with 
business centers. Likewise, bicycles are available for rent in major parks in 
Bucharest and in many of Romania’s county seats; children under the age of 16 and 
pensioners can ride bicycles free of charge for two hours (Green Revolution). 

Visits to the mall are quickly becoming a favorite leisure-time activity. There 
is an increasing trend among Romania’s urban population for consuming unhealthy 
food and spending leisure time in shopping centers, restaurants, and coffee shops. 
A few illustrations from the interviews follow.  

Case B.C.: 20 years old, sociology student, urban area: 
“After my courses and on weekends I go with my friends to the mall to see a 
film, to eat Chinese food, or to eat at McDonald’s. My mother keeps trying to 
get me to read various books, but I am sick and tired of having to study for 
exams”.  
Although B.C. expressed a preference for spending his leisure time in a 

sedentary manner, the younger sample as a whole showed a preference for taking 
outdoor walks and excursions and practicing sports. The questionnaire results and 
interview data from the specific case below both show, as do other studies 
(Crombie et al., 2004) that physical inactivity is a problem for older people.  

Case R.O., 67 years old, engineer, urban area: 
“My wife and I are very sedentary. We drive to work, and our professional 
activities are sedentary. On Saturdays and Sundays, when we are off from 
work, it takes a great effort for us to go to the park, and we make this effort 
only because we know it is good for our health. I find pleasure in going to a 
restaurant to eat and to drink a beer. My wife tries to discourage my 
unhealthy behavior. She is also the one who admiringly watches the few 
people who run in the park”. 
Greater efforts are needed to raise the interest and energy of older people for 

physical activity. It is possible that education on the potent protective function of 
physical activity against cognitive decline and dementia in elderly persons could be 
effective with this group (Barnes et al., 2007, Laurin et al., 2001).  

Some three-quarters of respondents would like their children to spend their 
leisure time reading, engaging in informal education, going on excursions, or 
practicing a sport. This suggests that there is some level of awareness that spending 
leisure time outdoors is healthy.  

Studies that have identified that parents who lead an active life and have a 
positive attitude encourage physical activity in their children and are willing to pay 
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for their children to participate in sports (Trost & Loprinzi, 2011). The present 
study also indicates that parents who are active during their leisure time also want 
their children to have an active life.  

Education or campaigns that rely solely on lecturing do not have the same 
beneficial effects as those that demonstrate the positive aspects of healthy behavior 
and that develop a health consciousness and healthy attitudes (Simons et al., 2014, 
Harvard Women’s Health, 2007). Therefore, the positive impact of physical 
activity on physical, mental, and academic performance that has been documented 
by different studies (Jurak et al., 2002) should be promoted unceasingly. 

Interviews highlighted some interesting nuances in the relationship between 
occupation and leisure time. The Case V.P. interview shows the transmission of 
leisure modes from parents to children, as well as the correlation of leisure with 
professional activities. The Case B.C. interview exemplifies the finding that women 
who have children and professional careers do have not free time for leisure. 

Case P. V., 55 years old, painter, urban area: 
“My leisure time has always been a continuation of my passion and 
profession as a painter. My favorite pastimes are excursions with my easel 
strapped to my back or with my drawing pad, going to exhibitions, or 
participating in Bucharest’s cultural life. This is true also for our son, who is 
an architect”. 
Case B. C., 40 years old, teacher, urban area: 
“I don’t have leisure time; my time is entirely taken up with educational 
activities, publishing articles and participating in conferences, my sons, and 
household chores. I am delighted to get them out of my hair on the weekend, 
when they go shopping or to the park. When no one is around to watch them 
outside, I am happy that they spend time in their room playing or reading”.  
Parents must take responsibility for limiting the “screen time” spent by their 

children watching television and using the Internet and computer to play video 
games or access social media websites such as Facebook. Excessive participation 
in these activities can provoke serious problems that include deficits in attention, 
sleep, and nutrition; poor eyesight; depression; and obesity (Ekelund et al., 2012; 
Ogden et al., 2010; Alexander & Currie, 2004).  

4. CONCLUSIONS 

Encouragement of a healthy lifestyle must begin in early childhood. 
Unfortunately, a promise often made by Romanian mothers to their children is: “If 
you’re good, Mommy will take you to McDonald’s”.  

How children organize their leisure time is very much dependent on their 
parents. It is the parent who can guide and direct the child to spend his or her 
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leisure time effectively, so that this time allows the child to disconnect, contributes 
to the development of his or her mental and physical well-being, and becomes a 
means for unifying the family or other group to which the child belongs.  

If parents’ idea of entertainment is resting, watching television, eating junk 
food at home, or going to McDonald’s, then the risk that children will develop the 
same unhealthy behaviors is very high.  

To increase the attraction of physical activity among young people, it is 
necessary to draw attention more effectively to the advantages of activity for 
weight management, an issue that is well known to preoccupy them, especially 
among girls, who tend to be concerned about their appearance.  

Sedentary life is complex. This study shows that leisure time is multifactorial 
determined: environment, gender, education level and, age, the strongest differences 
being generated by gender and age.  

As in the case of this study most studies regarding spending free time and 
sedentarism are based on various forms of self-report (Letter to the editor: 
standardized use of the term “sedentary” and “sedentary behaviors”, 2012). As a 
result data are not so consistent and easily comparable. This situation should be 
considered by World Health Organization that can to a great extent perform large 
study on population. In addition public health prevention programs should consider 
the psychological factors involved in changing behavior.  

This study showed that Romanians generally spend their leisure time in a 
manner similar to that of people in several other European Union countries. We 
found that there is little physical activity and that sedentarism is high. This 
sedentary lifestyle means that a large part of Romania’s population is at high risk 
for cardiovascular disease, obesity, diabetes, high blood pressure, osteoporosis, 
depression, anxiety, and other maladies. 

Furthermore, use of leisure time differs on the basis of environment, gender, 
level of education, and age. To promote healthy lifestyles in educational programs, 
the messages must be tailored to the sociodemographic characteristics and the 
specific motivations that apply throughout family life cycles.  
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REZUMAT 

Scopul principal al cercetării a fost de a stabili preferinţele românilor pentru petrecerea 
timpului liber, precum şi impactul variabilelor socio-demografice asupra preferinţelor. Datele s-au 
obţinut pe bază de chestionar în perioada 2011–2012 de la 1215 de respondenţi cu vârsta cuprinsă 
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între 18–74. Eşantionul a fost stratificat pentru a produce o reprezentare echilibrată în ceea ce priveşte 
mediul, sex, vârstă, şi nivelul de educaţie. De asemenea, au fost colectate date calitative printr-o sută 
de interviuri individuale faţă-în-faţă. Aproximativ jumătate din respondenţi au raportat ca şi-au 
petrecut „des” timpul liber vizionând filme la televizor sau ascultând muzică. Mai puţin de un sfert au 
indicat că au folosit timpul liber pentru plimbare, excursii sau practicarea unui sport. Într-o mare 
măsură, respondenţii care îşi petrec activ timpul liber doresc pentru copiii lor o viaţă activă, 
socializare şi deschidere (p < 0,001). Respondenţii din mediul urban şi bărbaţi au petrecut mai mult 
timpul liber prin practicarea unui sport, plimbări, şi excursii în aer liber (p <0,05). Românii din 
eşantionul studiat practică puţină activitate fizică, iar ponderea persoanelor sedentare este ridicată. 
Pentru a promova un stil de viaţă sănătos, mesajele programelor educaţionale trebuie să fie adaptate la 
caracteristicile socio-demografice şi motivaţiile specifice de-a lungul ciclului de viaţă de familie. 



APTITUDINI BAZALE AUTOEVALUATE ŞI INTERESE  
VOCAŢIONALE LA ELEVII DIN LICEELE TEHNICE 
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Abstract 

The purpose of the present article is to analyze the relation between self assessment abilities 
and vocational interests on technical highschool students. There are a few studies on the Romanian 
population which link this variables and the consequences are not very pleasant in education, because 
there are many students who graduate high school and they do not know what career path to choose. 
Because of this, the study seeks to establish relationships between vocational interests and abilities 
and if Grade-Point Average (GPA) can be predicted by these variabiles. The lot of subjects consisted 
of 127 students from technological high schools who completed questionnaires of self-assessed 
abilities and vocational interests. The results showed that there is a relationship between abilities and 
social vocational interests, which may affect school performance. This result contributes to develop 
an identity structure during adolescence and it will help the decision making process for high school 
students on their career. As a long term goal, if it is known the level of skills that students possess, 
they can be directed to specific professional areas that suit them and on short term there may affect GPA. 

Cuvinte-cheie: aptitudini, interese vocaţionale, elevi de liceu, rezultate şcolare. 

Keywords: abilities, vocational interests, high school students, GPA. 

1. INTRODUCERE 

Studiile din domeniul consilierii vocaţionale demonstrează faptul că 
aptitudinile bazale pot influenţa interesele vocaţionale (Armstrong et al., 2008). 
Obiectivul acestui studiu este de a demonstra relaţiile existente între aptitudinile 
bazale autoevaluate şi interesele vocaţionale şi de a realiza un model predictiv 
pentru rezultatele şcolare, pe baza intereselor vocaţionale, a aptitudinilor şi a 
numărului de concursuri şcolare la care adolescenţii români iau parte. Rezultatele 
pot fi folosite în consilierea şcolară şi profesională pentru acei elevi care au 
absolvit un liceu şi se pregătesc să îşi înceapă cariera profesională sau pentru 
şomerii care sunt în căutarea unui loc de muncă. 
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1.1. APTITUDINILE BAZALE 

Aptitudinile sunt însuşiri psihice şi fizice relativ stabile care-i permit omului 
să efectueze cu succes anumite activităţi (Pitariu, 2006, p. 47). În jurul anilor ’50, 
Edwin Fleishman a construit o taxonomie de 52 de aptitudini fundamentale, divizate în 
trei categorii de aptitudini: cognitive, fizice şi perceptual-motrice. Ulterior, el a 
adăugat şi un set de 20 de aptitudini sociale. Pe baza acestora, a proiectat o 
metodologie de determinare a aptitudinilor în scopul oferirii unui instrument 
psihologilor care activează în domeniul organizaţional. Acesta constituie un mod 
eficient de a analiza cele mai importante particularităţi individuale în diverse 
ocupaţii, oferă posibilitatea identificării acestora şi utilizării lor în scopuri de 
selecţie profesională, formare sau evaluare a personalului (Fleishman’s Taxonomy 
of Human Abilities, 2010). 

Modelul propus de Fleishman este conţinut într-o listă ce cuprinde aptitudinile, 
definiţiile lor, care reprezintă, de fapt, sarcini de lucru care pot fi îndeplinite pe 
baza acelor aptitudini şi exemple de activităţi care pot fi realizate pentru nivelul 
superior, respectiv inferior al aptitudinii. Fiecare categorie de aptitudini a putut fi, 
astfel, împărţită în mai multe subcategorii, în funcţie de activităţile similare căreia 
îi pot fi alocate. În acest fel, cele 52 de aptitudini prezentate iniţial de Fleishman şi 
împărţite în 3 categorii pot fi structurate în 15 subcategorii. Aptitudinile cognitive 
sunt conţinute în aptitudini verbale, elaborarea ideilor şi abilităţile de raţionament, 
aptitudini matematice, memorie, aptitudini perceptive, aptitudine spaţială, atenţie, 
aptitudini de manipulare fină, aptitudini de control al mişcărilor, timp de reacţie şi 
viteză. Aptitudinile fizice sunt formate din aptitudini de forţă fizică, rezistenţă, 
flexibilitate, echilibru şi coordonare. Aptitudinile senzoriale sunt structurate în 
aptitudini vizuale, aptitudine auditivă şi aptitudini verbale (Pitariu, 2006, p. 47). 

1.2. INTERESELE VOCAŢIONALE 

Interesele sunt definite ca o predispoziţie de a ne plăcea sau nu o anumită 
activitate (Tracey, 2002). Holland a definit interesele vocaţionale ca expresia 
personalităţii în muncă, hobby-uri şi activităţi de recreere. Interesele individului 
sunt fundamentale pentru procesul de dezvoltare a carierei, deoarece indivizii caută 
medii în care să îşi poată exprima interesele. Hogan considera ca interesele 
vocaţionale sunt forme de exprimare a personalităţii individului, o reflecţie directă 
a identităţii individului care este cel mai bine conceptualizată în motivaţie, 
obiective, valori şi aspiraţii (Su et al., 2009). 

Teoria lui Holland cu privire la interese surprinde 6 tipuri de personalitate 
(RIASEC): realist (R), investigativ (I), artistic (A), social (S), întreprinzător (E – 
enterprising) şi convenţional (C). Tipul Realist este caracterizat prin tendinţa de a 
se îndrepta spre activităţi care presupun manipularea obiectelor, instrumentelor şi 
maşinilor. Tipul Investigativ îşi doreşte să exploreze şi să înţeleagă, este analitic, 
tehnic şi preferă munca independentă. Tipul Artistic este specific persoanelor care 
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valorizează exprimarea ideilor, a emoţiilor sau a sentimentelor şi preferă activităţi 
nestructurate. Tipul Social este interesat de activităţi care implică relaţionarea 
interpersonală; are deprinderi verbale, este cooperant şi generos. Tipul Întreprinzător 
preferă lucrul în echipă, mai ales cu scopul de a ocupa locul de lider. Are dorinţa de 
statut social, are abilităţi de comunicare şi ştie să se facă înţeles. Tipul Convenţional 
este stabil, are respect faţă de reguli, preferă activităţile care solicită sistematizarea 
datelor şi a informaţiilor (Achter et al., 1999). Astfel, personalitatea este descrisă în 
termeni de preferinţă pentru anumite activităţi şi medii de lucru, structura de 
personalitate fiind de tip hexagonal. 

1.3. APTITUDINI BAZALE ŞI INTERESE VOCAŢIONALE 

Rezultatele asocierii dintre interesele RIASEC şi aptitudini arată o legătură 
între aptitudinile matematice, spaţiale şi mecanice cu tipurile I şi R; aptitudinile 
verbale şi literare cu tipul A, viteza perceptuală şi aptitudinile matematice cu tipul C. 
Literatura de specialitate arată faptul că s-au obţinut corelaţii negative între tipul E 
şi cele mai multe dintre aptitudini, între tipul S şi aptitudinile matematice şi 
spaţiale. Au fost găsite relaţii între tipurile S şi E cu tipologii care preferă lucrul cu 
persoanele, tipul A cu munca de tip creativ, personalităţile cu scor mare la 
deschidere şi tipul C cu personalităţi care preferă o muncă structurată şi caracterizate 
de conformism (Armstrong et al., 2008). 

În ceea ce priveşte diferenţele de gen, băieţii au obţinut scoruri superioare 
pentru aptitudinile matematice. În privinţa fetelor, acestea au obţinut scoruri puţin 
mai mari pentru aptitudinile verbale, însă în cazul lor scorurile obţinute au fost mai 
uniforme (Achter et al., 1999). Bărbaţii au obţinut scoruri mai mari pentru interesele de 
tip realist şi investigativ, femeile pentru interesele de tip artistic şi convenţional  
(Su et al., 2009). 

În privinţa relaţiei dintre factorii Big Five şi rezultatelor academice, specialiştii 
au demonstrat că deschiderea este cel mai puternic predictor pentru rezultatele la 
probele verbale ale testării SAT (testarea standardizată pentru admiterea în 
universităţile americane), iar conştiinciozitatea este predictorul cel mai important 
pentru mediile şcolare obţinute de elevi şi studenţi. Această relaţie este mediată de 
efortul academic susţinut şi de către nivelul ridicat al capacităţii academice percepute. 
Relaţia dintre deschidere şi rezultatele obţinute la testele verbale SAT este 
dependentă de inteligenţa verbală percepută, dar nu şi de către realizările academice 
(Noftle şi Robins, 2007). Autodisciplina este un predictor mai puternic pentru 
media şcolară decât pentru rezultatele la testare SAT (Wolfe şi Johnson, 1995). 

Studiile longitudinale au arătat că autodisciplina şi alegerile financiare prezic 
notele şcolare, frecvenţa prezenţei la ore şi admiterea într-o treaptă superioară de 
învăţământ. Autodisciplina explică un nivel dublu al varianţei din notele şcolare 
comparativ cu nivelul IQ, acesta fiind probabil şi unul din factorii care cauzează 
eşecul şcolar: elevii nu sunt deficitari în privinţa nivelului intelectual, ci în privinţa 
exercitării autodisciplinei (Duckworth şi Seligman, 2005). 
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În cadrul unor studii interculturale, s-a demonstrat faptul că africanii obţin 
scoruri mai mici pentru interesele vocaţionale şi aptitudinile autoevaluate decât s-a 
înregistrat pe populaţia mexicană (Tracey şi Hopkins, 2001). Pentru africani, s-au 
înregistrat corelaţii mai mici între aptitudini şi alegerile privind cariera decât pentru 
asiatici. Mexicanii au înregistrat cele mai mari relaţii între interesele vocaţionale şi 
alegerile privind cariera, mai mari decât africanii, asiaticii şi americanii. Au fost 
înregistrate niveluri relativ scăzute ale corespondenţei interese vocaţionale − alegerea 
carierei, respectiv aptitudini-alegerea carierei pentru lotul african şi diferenţe 
semnificative în cadrul grupului de subiecţi hispanici în ceea ce priveşte cores-
pondenţa interesele ocupaţionale − alegerea carierei. 

Deşi mult timp a fost neglijată de specialiştii în domeniul selecţiei de personal, 
literatura de specialitate susţine relaţia dintre interesele profesionale, performanţă şi 
persistenţă în sarcină, atât în activitatea profesională, cât şi în contextul academic 
(Allen şi Robbins, 2008; Nye et al., 2012). O meta-analiză realizată de Passler et al. 
(2015) pe baza a 27 de studii, cuprinzând peste 50.000 de subiecţi, a arătat 
coeficienţi de corelaţie variind între -0.29 şi 0.47 între interesele vocaţionale şi 
aptitudinile cognitive. Unii autori au diferenţiat între mai multe dimensiuni ale 
performanţei, iar rezultatele cercetărilor au arătat că performanţa în sarcină şi 
performanţa contextuală contribuie în mod independent asupra performanţei totale 
(Motowidlo şi Van Scotter, 1994). 

Conform Armstrong et al. (2008), există o legătură între aptitudinile individului 
şi interesele sale profesionale, în special interesele din taxonomia lui Holland şi 
aptitudini, precum cele matematice, spaţiale, mecanice, verbale sau sociale. Alţi 
autori au corelat aceste variabile cu performanţa indivizilor (Allen şi Robbins, 
2008; Nye et al., 2012; Passler et al., 2015), diferenţiind între performanţa în sarcină, 
performanţa contextuală şi performanţa totală (Motowidlo şi Van Scotter, 1994). 
Prin analogie, în mediul şcolar putem analiza rezultatele elevilor pentru anumite 
materii, în cadrul activităţilor extraşcolare sau prin intermediul mediei generale 
semestriale. 

Numărul mic de studii de acest tip în cadrul populaţiei româneşti influenţează 
procesul de consiliere vocaţională sau profesională, în cazul elevilor care la 
finalizarea studiilor liceale nu ştiu ce parcurs profesional să aleagă sau îşi aleg o 
carieră care nu li se potriveşte (Cerghedi, 2012). O cercetare în acest sens ar putea 
oferi oportunităţi pentru activităţile de consiliere şi orientare în carieră pentru 
aceştia, întrucât conştientizarea relaţiei dintre aptitudini şi interese contribuie la 
dezvoltarea structurii identitare în perioada adolescenţei, lucru care va stimula 
procesul de luare a deciziei în cazul orientării vocaţionale a liceenilor. Vom avea în 
vedere variabile precum aptitudinile bazale autoevaluate, interesele vocaţionale, 
activităţile extraşcolare şi media generală semestrială a elevilor din unele liceele 
tehnice, pentru a putea testa relaţii de predicţie şi modele de mediere pe baza lor. 
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2. METODĂ 

2.1. OBIECTIVE ŞI IPOTEZE 

OBIECTIVELE acestui studiu au fost de a evidenţia: 
1. Relaţia dintre aptitudinile bazale autoevaluate şi interesele vocaţionale ale 

elevilor din liceele tehnice. 
2. Relaţia dintre aptitudinile bazale autoevaluate şi activitatea şcolară, pe 

baza intereselor vocaţionale ale elevilor din liceele tehnice. 
Am urmărit testarea următoarelor IPOTEZE: 
1. Aptitudinile bazale autoevaluate prezic interesele vocaţionale ale elevilor 

din liceele tehnice. Acest lucru a fost confirmat anterior de Armstrong et al. (2008), 
dar este netestat în cadrul populaţiei româneşti. 

2. Interesele vocaţionale mediază relaţia dintre aptitudinile bazale auto-
evaluate şi media şcolară semestrială. Este deja confirmată o relaţie între interesele 
profesionale şi rezultatele şcolare (Allen şi Robbins, 2008; Noftle şi Robins, 2007), 
iar interesele vocaţionale corelează cu aptitudinile (Passler et al., 2015), rezultate 
care ar putea susţine o relaţie dintre aptitudini şi media şcolară. 

3. Implicarea în activităţi extraşcolare mediază relaţia dintre aptitudinile bazale 
autoevaluate şi media şcolară semestrială, fiind demonstrat că atât performanţa în 
sarcină, cât şi performanţa contextuală contribuie la performanţa totală a individului 
(Motowidlo şi Van Scotter, 1994). 

2.2. PROCEDURA DE CULEGERE A DATELOR 

Participanţii implicaţi în studiu au fost 127 elevi de liceu. Datele au fost 
culese prin metoda chestionarului; 81% aplicate creion-hârtie într-un liceu ieşean, 
iar 19% aplicate on-line printr-o serie de chestionare aplicate pe grupuri de discuţie 
dedicate elevilor. Participarea la studiu a fost voluntară şi anonimă. 

2.3. PARTICIPANŢI 

Pentru culegerea datelor au fost aplicate chestionare pe un eşantion de 
convenienţă format din 127 elevi de liceu (97 băieţi şi 30 fete), cu vârste cuprinse 
între 16 şi 20 de ani (cu o medie 17.46 şi abatere standard de 0.73), din liceele cu 
profil tehnic din zona Moldovei (Iaşi, Vaslui şi Botoşani). 

2.4. INSTRUMENTE UTILIZATE 

Chestionarul Aptitudini Bazale – AB11 este un instrument pentru evaluarea 
aptitudinilor bazale pe care l-am realizat după modelul lui Fleishman în cadrul unei 
echipe de cercetare din cadrul Asociaţiei E-team Psychology. Conţine 73 de itemi 
care reprezintă 73 de aptitudini grupate în 5 categorii: aptitudini cognitive, psiho-
motrice, fizice, perceptive şi sociale. Aceştia conţin o scală în 7 trepte cu doi poli, 
în care subiecţii îşi evaluează aptitudinile pe o scală de la „consider că sunt în mică 
măsură caracterizat de această aptitudine” până la „consider că sunt în mare măsură 
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caracterizat de această aptitudine”. Consistenţa internă a instrumentului este de 
0.91 (Macarie et al., 2011; Astani şi Macarie, 2013). 

Chestionarul Holland este un instrument de evaluare a intereselor vocaţionale 
ce conţine 120 de itemi care prezintă 120 de activităţi. Subiectului îi este solicitat 
să răspundă dacă i-ar plăcea, dacă nu i-ar plăcea sau dacă i-ar fi indiferent să 
practice acea ocupaţie. În urma evaluării, subiectului îi poate fi atribuit unul dintre 
cele 6 interese vocaţionale: realist, investigativ, artistic, social, întreprinzător şi 
convenţional. Pentru această cercetare, chestionarul l-am obţinut prin procedura de 
traducere şi retroversiune a formei originale a versiunii on-line a chestionarului 
Holland (Bolton, 1985; Liao et al., 2008). 

În finalul chestionarului, subiecţilor li s-au solicitat să menţioneze genul, 
vârsta şi detalii despre activitatea şcolară (profilul, clasa, media generală la finalul 
semestrului precedent, concursuri şi olimpiade şcolare la care au participat). 

3. REZULTATE 

Datele au fost prelucrate cu ajutorul programelor SPSS for Windows şi Amos 
Graphics (Tabelul nr. 1). În analiza datelor, am inclus valorile Z pentru a evita 
neconcordanţele dintre scalele de măsură. 

Tabelul nr. 1 
Date descriptive: valoare minimă, maximă, medie, abatere standard 

medie ab. std.  min max 1) 2) 3) 1) 2) 3) 
Aptitudini 
cognitive 39 131 91.08 90.20 95.04 20.84 19.86 24.92 
Aptitudini 
psihomotrice 12 67 44.12 43.52 46.83 11.54 11.53 11.43 
Aptitudini 
fizice 13 58 40.05 39.41 42.91 11.57 11.43 12.01 
Aptitudini 
perceptive 16 85 50.91 49.63 56.65 13.64 13.29 13.99 
Aptitudini 
sociale 35 133 90.09 89.29 93.70 20.75 20.11 23.56 
Interes realist 17 63 42.80 43.99 37.43 11.01 10.38 12.35 
Interes 
investigativ 10 55 36.24 36.65 34.35 9.75 8.98 12.78 
Interes 
artistic 8 52 36.26 36.80 33.83 8.32 7.65 10.72 
Interes social 6 58 38.48 39.15 35.30 9.39 8.94 10.88 
Înteres 
intreprinzător 20 53 35.13 3.27 34.48 7.49 7.42 7.95 
Interes 
convenţional 0 58 41.7 42.37 38.96 10.10 9.71 11.55 
Activităţi 
extraşcolare 0 6 .68 .49 1.52 1.19 1.09 1.27 
Media 
şcolară 5 9.80 7.56 7.26 8.88 .97 .79 .54 

Notă: 1) rezultate obţinute pe întregul lot; 2) rezultate obţinute din chestionarele aplicate creion-
hârtie; 3) rezultate obţinute din chestionarele aplicate on-line. 
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IPOTEZA 1 – Prima ipoteză a fost confirmată. Pentru a testa capacitatea de 
predicţie a aptitudinilor bazale autoevaluate pentru interesele vocaţionale, am 
aplicat metoda regresiei liniare simple. Fiecare tip de aptitudine a fost considerat 
predictor pentru fiecare tip de interes vocaţional, însă doar pentru unele dintre 
relaţii s-au obţinut rezultate semnificative (Tabelul nr. 2). 

Tabelul nr. 2 
Regresia variabilelor aptitudini bazale autoevaluate cu interese vocaţionale 

Aptitudine Interes vocaţional R R2 F p β b SE b 
Investigativ .17 .03 4.00 .04 -.17 -.17 .08 Cognitive Întreprinzător .19 .03 5.08 .02 -.19 -.19 .08 
Realist .23 .05 7.01 .009 -.23 -.23 .08 
Investigativ .20 .04 5.32 .02 -.20 -.20 .08 
Social .19 .03 4.82 .03 -.19 -.19 .08 Psihomotrice 

Întreprinzător .21 .04 5.82 .01 -.21 -.21 .08 
Realist .21 .04 6.23 .01 -.21 -.21 .08 
Investigativ .23 .05 7.56 .03 -.18 -.18 .08 
Artistic .18 .03 4.38 .009 -.23 -.17 .06 
Social .28 .07 10.77 .001 -.28 -.28 .08 

Fizice 

Întreprinzător .23 .05 7.43 .007 -.23 -.23 .08 
Realist .24 .06 7.95 .006 -.24 -.24 .08 
Investigativ .28 .08 11.22 .001 -.28 -.28 .08 
Social .25 .06 8.88 .003 -.25 -.25 .08 
Întreprinzător .23 .05 7.40 .007 -.23 -.23 .08 

Perceptive 

Convenţional .17 .02 3.79 .05 -.17 -.17 .08 
Investigativ .25 .06 8.34 .005 -.25 -.25 .07 
Artistic .17 .03 3.84 .05 -.17 -.17 .08 
Social .21 .04 5.80 .01 -.21 -.21 .08 
Întreprinzător .27 .07 10.21 .002 -.27 -.27 .08 

Sociale 

Convenţional .19 .03 5.04 .02 -.19 -.19 .08 
Notă: R = coeficient de corelaţie, F şi p = caracteristici ale pantei de regresie, β = coeficient 
standardizat, b = coeficient nestandardizat, SE b = eroare standard. 

Se poate observa că, în general, coeficienţii de corelaţie sunt mici înspre 
medii, cele mai puternice relaţii fiind cele dintre aptitudinile fizice şi interesul 
social, aptitudinile perceptive şi interes investigativ, respectiv aptitudini sociale şi 
interesul întreprinzător. În aceste cazuri, aptitudinile explică între 7% şi 8% din 
varianţa interesului profesional. Având în vedere rezultatele la testul F, putem 
observa faptul că aptitudinile cognitive nu sunt un bun predictor pentru interesul 
realist, artistic şi convenţional, aptitudinile psihometrice nu prezic în mod semnificativ 
interesele artistic şi convenţional, aptitudinile fizice nu prezic interesul convenţional, 
iar aptitudinile sociale prezic semnificativ toate tipurile de interese profesionale, cu 
excepţia celui realist. 

IPOTEZA 2 – Cea de-a doua ipoteză a fost confirmată, în acord cu literatura 
de specialitate citată. Valoarea indicatorului Mahalanobis distance este  
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de 17.15 şi este sub pragul minim acceptat (Gao et al., 2007). Datorită acestui 
rezultat, pentru testarea modelelor de mediere pentru aptitudinile bazale şi performanţa 
şcolară, am folosit statistici multivariate şi SEM, în cadrul programului AMOS. În 
cadrul primului model (Fig. nr. 1) am testat efectul de mediere al fiecărui tip de 
interes vocaţional între aptitudinile bazale autoevaluate şi rezultatele şcolare 
(măsurate prin media şcolară generală la finalul semestrului anterior). Dintre 
indicatorii luaţi în considerare şi raportaţi de AMOS (Hooper et al., 2008), în toate 
modelele testate au fost îndepliniţi patru indicatori (Tabelul nr. 3). Prin metoda 
boostrapping, am testat efectul indirect al variabilelor şi am obţinut o relaţie 
semnificativă pentru interesul vocaţional de tip social, care mediază relaţia dintre 
toate tipurile de aptitudini şi media şcolară (Tabelul nr. 4). Întrucât corelaţiile au 
valori mici şi medii (maximul obţinut fiind de .29), considerăm că analiza acestei 
relaţii ar trebui suplimentată şi cu alţi factori pentru a se evalua impactul asupra 
mediei şcolare. 

 
Figura nr. 1 – Modelul de mediere a relaţiei dintre aptitudinile bazale autoevaluate  

şi rezultatele şcolare de către interesele vocaţionale. 

Tabelul nr. 3 
Medierea relaţiei dintre aptitudini şi note şcolare de către interesele vocaţionale 

Aptitudine Interes 
vocaţional CFI GFI NFI RMSEA 

Cognitive Social * 1.00 1.00 1.00 .11 
Psihomotrice Social ** 1.00 1.00 1.00 .13 
Fizice Social * 1.00 1.00 1.00 .17 
Perceptive Social * 1.00 1.00 1.00 .16 
Sociale Social * 1.00 1.00 1.00 .13 

Notă: CFI = comparative fit index, GFI = goodness-of-fit index, NFI = normed-fit index, RMSEA = 
root mean square error of approximation;  
* mediere totală semnificativă pentru p < .05; 
** mediere parţială semnificativă pentru p < .05. 
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Tabelul nr. 4 
Confirmarea efectului indirect al variabilei interes vocaţional în relaţia  

dintre aptitudinile bazale autoevaluate şi media şcolară 

 
Bias-corrected 90% 
CI for mean indirect 

effect 

Mediation Path Unstandardiz
ed estimate SE Standardize

d estimate Lower CI Upper CI 

Aptitudini psihomotrice → interesul 
vocaţional social → media şcolară .23 .08 .07 .002 .07 

Aptitudini psihomotrice → interesul 
vocaţional social → media şcolară .07 .08 .03 .006 .08 

Aptitudini fizice → interesul vocaţional 
social → media şcolară .17 .09 .11 .01 .11 

Aptitudini perceptive → interesul 
vocaţional social → media şcolară .21 .09 .09 .009 .09 

Aptitudini sociale → interesul vocaţional 
social → media şcolară .16 .09 .009 .01 .09 

IPOTEZA 3 – Cea de-a treia ipoteză nu a fost confirmată. În cel de-al doilea 
model testat (Fig. nr. 2) am inclus variabila „activităţi extraşcolare” care reprezintă 
numărul de concursuri şi olimpiade şcolare la care elevul a participat. În general, 
modelele testate au îndeplinit patru indicatori (Tabelul nr. 5). Prin metoda 
boostrapping am testat efectul indirect al variabilelor, însă nu am obţinut relaţii 
semnificative. Prin urmare, considerăm că variabila „activităţi extraşcolare” nu mediază 
relaţia dintre aptitudinile bazale şi rezultate şcolare. Concursurile şi olimpiadele 
şcolare menţionate de elevi sunt preponderent de profil tehnic, însă media şcolară 
raportată de elevi include şi mediile la disciplinele de profil teoretic; prin urmare, o 
relaţie care ar fi putut fi testată în cazul acestor elevi o reprezintă relaţia dintre 
nivelul participării elevilor la concursurile cu profil tehnic şi mediile obţinute la 
disciplinele de acest tip. De asemenea, admitem drept variabilă parazită faptul că 
datele au fost obţinute de la elevi proveniţi din licee diferite şi nu am putut controla 
variabilele specifice mediului de provenienţă (nivelul liceului, mărimea oraşului de 
reşedinţă sau numărul de concursuri care se desfăşoară într-o anumită unitate şcolară). 

Tabelul nr. 5 
Medierea relaţiei dintre aptitudini şi rezultate şcolare de către activităţile extraşcolare 

Aptitudine CFI GFI NFI RMSEA 
Cognitive 1.00 1.00 .99 .38 
Psihomotrice 1.00 1.00 1.00 .37 
Fizice 1.00 1.00 1.00 .37 
Perceptive 1.00 1.00 1.00 .37 
Sociale 1.00 1.00 1.00 .36 

Notă: CFI = comparative fit index, GFI = goodness-of-fit index, NFI = normed-fit 
index, RMSEA = root mean square error of approximation. 
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Figura nr. 2 – Modelul de mediere a relaţiei dintre aptitudini şi rezultate şcolare  
de către activităţile extraşcolare. 

4. DISCUŢII 

Pe baza articolelor studiate anterior, s-a presupus că, în cazul elevilor din 
liceele tehnice, există o relaţie între aptitudinile bazale autoevaluate şi interesele 
vocaţionale, iar relaţia dintre aptitudinile bazale autoevaluate şi media şcolară 
poate fi mediată de interesele vocaţionale şi de activităţile extraşcolare. Rezultatele 
obţinute în cadrul acestui studiu au demonstrat faptul că anumite aptitudini bazale 
ale elevilor din liceele tehnice prezic în mod semnificativ anumite interese vocaţionale, 
confirmând unul dintre obiectivele studiului care presupunea o relaţie de dependenţă 
între aceste variabile, dar şi literatura de specialitate menţionată (Armstrong et al., 
2008). De asemenea, relaţia dintre aptitudinile elevilor şi media şcolară este 
mediată de interesul vocaţional de tip social, lucru justificat de faptul că elevii se 
află la vârsta în care pun accent pe relaţionarea cu persoanele similare, atât pentru 
activităţile de învăţare, cât şi pentru cele care ţin de dezvoltarea lor profesională şi 
personală. 

În domeniul consilierii şcolare, rezultatele pot fi utile pentru îmbunătăţirea 
sistemului de orientare vocaţională de care elevii de liceu au parte. Acordându-se 
un mai mare interes identificării nivelului de aptitudini pe care elevii îl posedă, 
relaţia dintre aptitudini şi interese va facilita dezvoltarea structurii identitare a 
acestora. În acest caz, luarea deciziei cu privire la parcursul profesional va fi una 
informată şi, în eventualitatea suplimentării studiilor în domeniu, se pot realiza 
predicţii cu privire la traseul şi performanţa lor profesională. Importante pentru 
performanţa lor şcolară sunt activităţile de socializare care pot diversifica interesele 
vocaţionale şi activităţile în care elevii se implică. 
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5. LIMITE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE CERCETARE 

O limită a acestei cercetări o reprezintă faptul că loturile de subiecţi nu au 
fost echivalente. Fiind de trei ori mai mulţi băieţi decât fete, nu poate garanta o 
validitate a rezultatelor. Datele au fost culese din instituţii diferite şi nu au putut fi 
controlaţi anumiţi factori care puteau influenţa datele (caracteristici ale mediului de 
rezidenţă sau familiarizarea elevilor cu acest tip de evaluare, observându-se din 
datele descriptive medii mai mari obţinute de elevii care au completat chestionarul 
on-line). Designul de tip transversal ar putea fi înlocuit cu unul de tip longitudinal, 
iar pentru a evita tendinţa de faţadă cauzată de autoevaluare datele pot fi completate cu 
probe situaţionate sau probe obiective de evaluare a aptitudinilor. În eventualitatea 
continuării acestui studiu, se poate cerceta relaţia dintre aptitudinile bazale şi 
interesele vocaţionale ale personalului angajat, relaţie mediată de factorii orga-
nizaţionali. 

Primit în redacţie la: 18.02.2015 
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REZUMAT 

Scopul articolului de faţă este de a analiza relaţia dintre aptitudinile bazale autoevaluate şi 
interesele vocaţionale, în rândul elevilor de liceu. Există puţine studii realizate în rândul populaţiei 
româneşti care să evidenţieze această relaţie, lucru care nu are consecinţe foarte plăcute în mediul 
educaţional, deoarece există mulţi elevi care la absolvirea liceului nu ştiu ce carieră să aleagă. Din 
acest motiv, studiul îşi propune să evidenţieze relaţiile existente între interesele vocaţionale şi 
aptitudinile bazale şi dacă rezultatele şcolare pot fi prezise pe baza acestor variabile. Lotul de subiecţi 
este format din 127 elevi din licee tehnice care au completat chestionare de autoevaluare a 
aptitudinilor bazale şi a intereselor vocaţionale. Rezultatele au arătat că există o relaţie între 
aptitudinile bazale şi interesele vocaţionale sociale în rândul elevilor, lucru care ar putea influenţa 
performanţa lor şcolară. Aceste rezultate sunt utile în îmbunătăţirea efectelor consilierii vocaţionale în 
cazul elevilor. Pe termen lung, dacă se cunoaşte nivelul aptitudinilor elevilor, ei pot fi orientaţi spre 
un anumit tip de carieră care li se potriveşte, iar pe termen scurt se poate îmbunătăţi performanţa 
şcolară a acestora. 



EVALUAREA REZILIENŢEI ADOLESCENŢILOR:  
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Abstract 

Adolescence is a time of great changes and vulnerabilities. Particularly, adolescence is a 
stress-sensitive period of development. Thus, assessing the ability to bounce back from stress 
becomes crucial for professionals who work with adolescents in different contexts. This paper 
summarizes the results of a psychometric study which has been conducted in a sample of 556 
adolescents, in order to evaluate the reliability and validity of the Brief Resilience Scale/BRS. Several 
univariate and multivariate statistical analyses have been performed. Exploratory factor analysis 
revealed a one-factor solution that accounted for 43.41 % of the total item variance. The BRS had 
acceptable internal consistency, with values of α coefficient equal to 0.73 (total sample), 0.75 (girls), 
and 0.64 (boys). The one-factor model was invariant across gender and age. Further empirical 
evidence of construct and criterion-related (concurrent) validity is provided. The BRS is a reliable and 
valid instrument for measuring resilience as the ability to recover from stress. It may provide 
information that is useful in helping adolescents. 

Cuvinte-cheie: rezilienţă, adolescenţi, Brief Resilience Scale, proprietăţi psihometrice. 

Keywords: resilience, adolescents, Brief Resilience Scale, psychometric properties. 

1. INTRODUCERE 

În ultimele decenii, constructul referitor la rezilienţă a atras atenţia cercetătorilor 
din ştiinţele medicale (Charney, 2004) sau din cele care se ocupă cu explicarea 
mecanismelor comportamentului uman (Masten, 2001). Creşterea interesului pentru 
clarificarea semnificaţiilor şi a rolului rezilienţei în raport cu funcţionarea indivizilor 
umani a fost justificată prin insatisfacţia cercetătorilor şi a practicienilor cu privire 
la modelele teoretice care au încercat să explice bolile fizice şi tulburările 
psihopatologice prin deficitele care apar la nivelul factorilor dezvoltării şi 
funcţionării de-a lungul vieţii (Fergus şi Zimmerman, 2005). 
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de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă „Ion Holban”, strada Grigore Ghica Vodă, nr. 13, 
700400, Iaşi, România; e-mail: robuviorel_upa@yahoo.com. 
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Semnificaţiile care au fost atribuite constructului referitor la rezilienţă au 
variat de la abilitatea unei persoane de a-şi reveni sau de a se recupera în urma 
confruntării cu o situaţie stresantă (Smith et al., 2008, 2010) sau capacitatea de 
adaptare în circumstanţe stresante până la capacitatea de a-şi menţine starea de 
sănătate în planul funcţionării fizice şi mentale, în ciuda adversităţilor semnificative 
sau abilitatea de a funcţiona „peste normă”, în ciuda stresului (Carver, 1998; Tusaie 
şi Dyer, 2004). S-a subliniat faptul că această abilitate este foarte importantă pentru 
persoanele care sunt bolnave sau pentru cele care se confruntă cu perioade de stres 
îndelungate.  

În literatura de specialitate, termenul referitor la rezilienţă a fost utilizat 
pentru a se denumi atât efectul adaptativ al acţiunii conjugate a factorilor dezvoltării, 
cât şi antecedentele sau predictorii acestui efect, cum ar fi optimismul, stima de 
sine sau suportul social (Smith et al., 2010). Această dublă utilizare a condus la 
anumite confuzii conceptuale. În prezenta lucrare, sensul pe care îl vom atribui 
termenului este mult mai restrâns, şi anume abilitatea unei persoane de a-şi reveni 
şi de a se recupera în urma confruntării cu o solicitare stresantă (Smith et al., 
2008). 

În literatura internaţională, există mai multe instrumente standardizate care au 
ca scop evaluarea factorilor protectivi asociaţi adaptării la solicitări stresante şi 
adversităţi, adaptării sănătoase sau rezilienţei ca trăsătură de personalitate pozitivă 
ce contribuie la funcţionarea individuală optimă. Treceri în revistă ale caracteristicilor 
psihometrice şi utilităţii acestor instrumente sunt publicate de către Ahern şi 
colaboratorii (2006) sau Windle şi colaboratorii (2011). Unele sunt destinate 
adolescenţilor sau tinerilor, în timp ce altele au fost explorate din punct de vedere 
psihometric pe eşantioane de adulţi. Totuşi, majoritatea instrumentelor existente 
vizează resursele şi factorii care contribuie la rezilienţa adolescenţilor, tinerilor sau 
a adulţilor şi nu constructul referitor la rezilienţă ca abilitate a unei persoane de a-şi 
reveni după confruntarea cu un eveniment de viaţă negativ. De aceea, scala BRS 
propusă de Smith şi colaboratorii săi (2008) a fost construită pentru a operaţionaliza 
rezilienţa ca abilitate a unei persoane de a se recupera după o perioadă de stres. 
Autorii argumentează faptul că, deşi scala oferă o indicaţie mai degrabă referitoare 
la credinţa unei persoane cu privire la cât de capabilă este să-şi revină după o 
solicitare de viaţă decât cu privire la succesul efectiv, această credinţă reprezintă un 
factor necesar pentru ca persoana să poată să se recupereze (Smith et al., 2010). 
Aşadar, logica scalei este asemănătoare cu cea care a stat la baza dezvoltării 
instrumentelor care vizează percepţia unei persoane cu privire la autoeficacitatea 
generală sau în diverse domenii. 

BRS include şase itemi cu formulări scurte (de exemplu: „I tend to bounce 
back quickly after hard times” sau „It is hard for me to snap back when something 
bad happens”), la care un subiect poate răspunde alegând una dintre următoarele 
variante: dezacord total, dezacord, neutru, acord sau acord total. În procesul de 
scorare, trei itemi (şi anume, 2, 4 şi 6 din versiunea originală în limba engleză) 
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necesită inversarea punctajelor în raport cu sensul scalei pentru răspunsuri. Pentru 
fiecare item, scorul brut poate fi cuprins între 1 (dezacord total) şi 5 (acord total). 
Scorul total la scală se obţine prin calcularea mediei scorurilor la itemi (domeniul 
de variaţie posibil este 1–5). Scala a fost testată iniţiat pe patru eşantioane de 
subiecţi americani, dintre care două de studenţi (N = 128, respectiv N = 64), unul 
de pacienţi cardiaci aflaţi într-un program de reabilitare (N = 112) şi altul de femei 
cu fibromialgie sau fără (N = 50). Pe lângă BRS, subiecţii au completat instrumente 
pentru măsurarea altor caracteristici individuale asociate rezilienţei (de exemplu: 
optimismul dispoziţional, alexitimia, credinţa unei persoane în prezenţa semnificaţiei şi 
a unui scop al propriei vieţi sau stilurile de adaptare la solicitări stresante) sau 
aspecte ale relaţiilor sociale (de exemplu: suportul social sau interacţiunile sociale 
negative). Subiecţii au mai completat instrumente pentru măsurarea unor indicatori 
referitori la starea de sănătate în plan fizic şi mental (de exemplu: anxietatea, 
depresia sau stresul perceput subiectiv) şi la starea de bine (de exemplu: afectele 
pozitive şi negative). Pentru toate cele patru eşantioane, datele analizei factoriale 
exploratorii au evidenţiat o structură cu un singur factor latent care a explicat între 
55 şi 67% din varianţa totală a scorurilor la itemi (Smith et al., 2008). Valorile 
consistenţei interne (0.80–0.91) au fost bune. Pentru toate eşantioanele, scorul la 
BRS a prezentat corelaţii în sensurile aşteptate cu variabilele referitoare la 
caracteristicile individuale ale subiecţilor care au fost măsurate, calitatea relaţiilor 
sociale, stilurile de coping la solicitările stresante, respectiv indicatorii stării de 
sănătate în plan fizic. De asemenea, pentru două dintre eşantioane, scorul la BRS a 
corelat negativ cu anxietatea, depresia, nivelul afectelor negative şi nivelul simpto-
melor fizice, atunci când au fost controlate efectele din partea variabilelor referitoare la 
resursele care contribuiau la rezilienţă, optimism, suportul social şi personalitatea 
de tip D (pattern în care predomină tendinţa spre experimentarea emoţiilor negative 
şi inhibiţie în relaţiile sociale). Autorii au raportat mărimi ridicate ale efectelor 
pentru diferenţele dintre scorul pacienţilor cardiaci cu personalitate de tip D şi cel 
al pacienţilor fără personalitate de tip D, respectiv scorul femeilor cu fibromialgie 
şi cel al femeilor care nu acuzaseră astfel de simptome. Dovezi consistente cu 
privire la validitatea de criteriu (concurentă) au fost raportate pentru alte două 
eşantioane de studenţi (Smith et al., 2010). De asemenea, Lai şi Yue (2014) au 
realizat un studiu care a examinat utilitatea versiunii traduse şi adaptate pentru 
limba chineză a instrumentului BRS pentru măsurarea rezilienţei în rândul a 547 
(eşantionul I), respectiv 268 (eşantionul II utilizat pentru contra-validare) de studenţi. 
Subiecţii din ambele eşantioane au completat BRS împreună cu alte instrumente 
care au vizat optimismul, stima de sine, pesimismul şi starea de sănătate fizică. 
Pentru ambele eşantioane, datele au evidenţiat un model de măsurare cu un singur 
factor latent, precum şi validitatea de construct convergentă. De asemenea, analiza 
de cale a evidenţiat rolul mediator al scorului la BRS în raport cu relaţiile dintre 
optimism şi stima de sine, respectiv starea de sănătate pe care studenţii o percepeau 
în planul funcţionării fizice. 
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Itemii din versiunea originală a instrumentului BRS (redată integral în Smith 
et al., 2008) au fost traduşi în limba română şi adaptaţi de către primul autor al 
prezentei lucrări. Versiunea administrată adolescenţilor în cadrul prezentului studiu 
psihometric este prezentată în caseta nr. 1. 

Caseta nr. 1 – Versiunea în limba română pentru Brief Resilience Scale 

 

2. METODOLOGIE 

2.1. SCOP 

Adolescenţa este recunoscută ca fiind o perioadă de tranziţie de la copilărie la 
vârsta adultă, marcată de numeroase solicitări şi provocări (Larson şi Wilson, 
2004). În contextul globalizării şi al schimbărilor sociale şi culturale care au marcat 
societatea umană în ultimele decenii, adolescenţii din zilele noastre sunt nevoiţi să 
se adapteze la noi presiuni, care se adaugă sarcinilor obişnuite ale dezvoltării la 
această vârstă (Tufeanu, 2012). M. Dincă (2004) prezintă rezultatele unui studiu pe 
care l-a realizat între anii 1991–1996 pe un eşantion de 600 de adolescenţi din 
România, semnalând diferenţe de la un an la altul, în ceea ce priveşte stilul de viaţă 
al adolescenţilor: de la conformism la nonconformism şi tendinţe nevrotice în 
gândire şi comportament, accentuarea aspiraţiei către independenţă, precum şi un 
pattern de comportament mai agresiv şi rebel. 

Având în vedere dinamica actuală a procesului dezvoltării la vârsta adolescenţei, 
precum şi multiplele provocări la care adolescenţii, părinţii, educatorii şi alte 
categorii de profesionişti care lucrează cu adolescenţii trebuie să facă faţă, 
evaluarea competenţelor individuale care acţionează ca resurse (factori protectivi), 
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precum şi a factorilor de risc, reprezintă o componentă cheie a programelor 
destinate asistării adolescenţilor, în vederea creşterii adaptabilităţii la solicitările 
specifice vârstei şi a dezvoltării pozitive. Având în vedere contextul pe care l-am 
analizat şi necesitatea subliniată de numeroşi autori (Anderson Moore şi Zaff, 
2002; Fergus şi Zimmerman, 2005), prezenta lucrare sumarizează rezultatele unui 
studiu de factură psihometrică prin care ne-am propus explorarea proprietăţilor 
psihometrice ale scalei pe care B. W. Smith şi colaboratorii au propus-o pentru 
operaţionalizarea rezilienţei. 

2.2. PARTICIPANŢI ŞI PROCEDURĂ 

Datele de factură psihometrică prezentate în această lucrare provin din 
prelucrarea răspunsurilor pe care un număr iniţial de 556 de adolescenţi de etnie 
română (354 de fete, 196 de băieţi şi şase participanţi care nu au indicat sexul)  
le-au dat la BRS, în cadrul unui studiu comunitar realizat în şase instituţii de 
învăţământ liceal (cu profiluri teoretice, tehnice sau vocaţionale) din municipiul 
Iaşi. Studiul a urmărit evidenţierea factorilor predictivi ai comportamentelor de risc 
în rândul adolescenţilor. Participanţii au fost elevi în clasele IX–XII, cu vârste 
cuprinse între 14 şi 19 ani (M = 16.64; AS = 1.31). Trei sferturi dintre participanţi 
locuiau acasă cu ambii părinţi, cu/fără fraţi şi/sau surori. Dintre adolescenţii care 
locuiau numai cu unul dintre părinţi (cu/fără fraţi şi/sau surori), doar o parte au 
indicat motivele, după cum urmează: aveau taţii plecaţi de acasă prin divorţul de 
mame sau la muncă în străinătate, aveau mamele plecate la muncă în străinătate, 
aveau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, aveau unul dintre părinţi 
decedat, aveau ambii părinţi decedaţi sau prezentau alte situaţii familiale speciale. 
Participanţii la studiu au fost recrutaţi printr-o strategie de eşantionare nealeatorie, 
dintre elevii care şi-au exprimat acordul verbal de a răspunde la chestionare. Au 
fost selectate (în funcţie de planificarea orelor de dirigenţie/discipline socio-
umane) cel puţin câte o clasă de elevi pentru fiecare treaptă de şcolarizare. 
Administrarea chestionarelor a fost realizată în timpul programului obişnuit de 
activităţi şcolare. Răspunsurile la chestionare au fost anonime. 

2.3. ALTE CHESTIONARE ADMINISTRATE 

Autoeficacitatea percepută a fost măsurată utilizându-se cinci itemi din 
General Self-Efficacy Scale (GSES; Băban et al., 1996; Luszczynska et al., 2005). 
Adolescenţii au răspuns la fiecare item utilizând o scală cu cinci ancore verbale, de 
la 1 – nu mi se potriveşte deloc până la 5 – mi se potriveşte perfect. Pentru 
eşantionul de adolescenţi care au participat la prezentul studiu, consistenţa internă a 
fost satisfăcătoare (α = 0.67). 

Suportul social a fost operaţionalizat cu Multidimensional Scale of Perceived 
Social Support (MSPSS; Zimet et al., 1988). Instrumentul include 12 itemi care 
vizează percepţia cu privire la suportul social primit din partea familiei, prietenilor 
sau a altor persoane semnificative. La fiecare item, adolescenţii au răspuns alegând 



 Viorel Robu, Lavinia Maria Pruteanu 6 114 

una dintre şapte variante de răspuns, de la 1 – dezacord puternic la 7 – acord 
puternic. Pentru eşantionul de adolescenţi care au participat la studiu, consistenţa 
internă a subscalelor corespunzătoare celor trei dimensiuni a fost foarte bună (0.87 
pentru suportul social din partea familiei, 0.88 pentru suportul social din partea 
prietenilor, respectiv 0.87 pentru suportul din partea altor persoane semnificative).  

Probabilitatea angajării în comportamente de risc (de exemplu: consumul de 
droguri în anumite ocazii, sexul neprotejat, ignorarea purtării centurii de siguranţă 
în trafic sau expunerea la soare fără utilizarea mijloacelor de protecţie) a fost 
măsurată cu subscala Health/Safety extrasă din Risk-Behaviors Scale (Weber et al., 
2002). Subscala include opt itemi la care adolescenţii au răspuns alegând una dintre 
cele cinci variante de răspuns care le-au fost puse la dispoziţie, şi anume de la  
1 – foarte puţin probabil la 5 – foarte probabil. Valoarea consistenţei interne a fost 
satisfăcătoare (α = 0.70). 

Riscul suicidar a fost măsurat cu Suicidal Behaviors Questionnaire Revised 
(SBQ-R; Osman et al., 2001; Robu, 2013). Instrumentul vizează evaluarea riscului 
suicidar, prin intermediul operaţionalizării istoriei ideaţiei şi a tentativelor suicidare 
de-a lungul vieţii, frecvenţei ideaţiei suicidare în ultimul an, destăinuirii faţă de o 
altă persoană cu privire la tentativa suicidară sau ameninţarea cu suicidul, respectiv 
probabilităţii comiterii suicidului în viitor. Pentru eşantionul de adolescenţi care au 
participat la prezentul studiu, consistenţa internă a fost bună (α = 0.83). 

3. REZULTATE 

3.1. ANALIZE PRELIMINARE 

Analizele statistice multivariate necesită asigurarea condiţiei normalităţii 
distribuţiilor variabilelor implicate. Normalitatea distribuţiilor scorurilor la itemii 
din BRS a fost verificată calculându-se valorile coeficienţilor de asimetrie (skewness) 
şi boltire (kurtosis). Conform lui Morgan şi colaboratorii (2004), o distribuţie 
univariată este cvasinormală atunci când valorile absolute ale indicatorilor skewness şi 
kurtosis (calculaţi cu aplicaţia SPSS for Windows) sunt mai mici decât 1.00 (pentru 
o distribuţie normală, acestea trebuie să fie foarte apropiate de zero). Pentru 
distribuţiile scorurilor pe care adolescenţii le-au obţinut la itemii din BRS, valorile 
absolute ale indicatorului skewness au fost: 0.57 – item 1, 0.01 – item 2, 0.09 – 
item 3, 0.39 – item 4, 0.09 – item 5 şi 0.17 – item 6 (numărul de ordine al fiecărui 
item corespunde cu cel indicat în Caseta 1). Doar pentru itemii 1 şi 4, valorile au 
fost semnificativ diferite de zero. Valorile absolute ale indicatorului kurtosis au 
fost: 0.29 – item 1, 0.67 – item 2, 0.62 – item 3, 0.60 – item 4, 0.76 – item 5 şi 0.66 – 
item 6, cu excepţia valorii pentru primul item, restul fiind semnificativ diferite de 
zero. Totuşi, niciuna dintre valorile indicatorilor skewness şi kurtosis nu a fost mai 
mare decât 1.00. Acest rezultat a fost considerat ca satisfăcând condiţia normalităţii 
distribuţiilor univariate. Pentru distribuţia multivariată, valoarea coeficientului 
Mardia utilizat pentru estimarea boltirii a fost egală cu 7.13 şi semnificativ diferită 
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de zero (CR = 8.58; p < 0.001). Acest rezultat a sugerat necesitatea identificării şi 
eliminării cazurilor (subiecţilor) ale căror scoruri la itemii din BRS se îndepărtau 
prea mult de la centroid. Identificarea şi selectarea cazurilor au fost realizate 
utilizându-se criteriul pătratului distanţei propus de Mahalanobis (vezi Byrne, 
2010). Au fost eliminaţi 24 de subiecţi, astfel că eşantionul final (pe care au fost 
realizate toate analizele multivariate) a inclus 532 de adolescenţi (343 de fete,  
183 băieţi şi şase participanţi care nu au indicat sexul). Valoarea recalculată pentru 
coeficientul Mardia a fost egală cu 1.45 şi nu a fost semnificativ diferită de zero 
(CR = 1.71; p > 0.05). 

3.2. VALIDITATEA DE CONSTRUCT: STRUCTURA FACTORIALĂ 

Scorurile la itemi au prezentat intercorelaţii pozitive, cu valori cuprinse între 
0.13 şi 0.48 (M = 0.31; mediana = 0.31). Toate intercorelaţiile au fost semnificative 
statistic (p < 0.01 sau p < 0.001). Valorile testelor Kaiser-Meyer-Ohlin (KMO = 
0.79) şi Bartlett (χ2 = 579.05; p < 0.001) au justificat demersul de reducere a datelor 
brute. Datele obţinute prin efectuarea analizei factoriale exploratorii (metoda 
identificării componentelor principale, cu rotaţie varimax şi reţinerea factorilor cu 
valori proprii > 1.00) au evidenţiat un singur factor latent (eigenvalue = 2.60) care 
a explicat 43.41 % din varianţa totală a scorurilor la itemii din BRS. Saturaţiile 
itemilor în factorul extras au avut următoarele valori: 0.55 – item 1, 0.61 – item 2, 
0.66 – item 3, 0.63 – item 4, 0.70 – item 5, 0.74 – item 6. Valorile comunalităţilor 
au fost: 0.31 – item 1, 0.38 – item 2, 0.44 – item 3, 0.40 – item 4, 0.50 – item 5 şi 
0.56 – item 6. 

În vederea testării invarianţei modelului cu un singur factor în funcţie de 
sexul şi vârsta adolescenţilor a fost utilizată analiza factorială confirmatorie multi-
grupuri. Pentru această analiză, s-a utilizat aplicaţia AMOS 16.00. Valorile 
parametrilor de măsurare (saturaţiile itemilor în factorul latent) au fost estimate 
utilizându-se tehnica verosimilităţii maxime. Ţinând cont de reperele sugerate în 
literatura de specialitate (Byrne, 2010), modelele de măsurare (factoriale) ipotetice 
prezintă o adecvare statistică bună în raport cu datele obţinute pe eşantionul de 
studiu, atunci când valorile indicatorilor absoluţi şi comparativi satisfac anumite 
praguri, după cum urmează: a) valoarea lui χ2 nu este semnificativă statistic (p > 
0.05); b) valoarea raportului χ2/df este mai mică decât 2; c) valoarea lui SRMR 
(standardized root mean square residual) este mai mică decât 0.05; d) valorile lui 
GFI (goodness-of-fit index) şi CFI (comparative fit index) sunt mai mari decât 
0.95; e) indicatorul RMSEA (root mean square error of approximation) înregistrează o 
valoare mai mică decât 0.05. Pentru ultimul indicator, valori cuprinse între 0.05 şi 
0.08 sunt considerate ca indicând un nivel acceptabil al adecvării (Byrne, 2010). 
De asemenea, valori pentru CFI cuprinse între 0.90 şi 0.95 sunt considerate ca 
indicând un nivel acceptabil al adecvării statistice. În cadrul analizei factoriale 
confirmatorii multigrupuri, modelul ipotetic configural (care setează pattern-ul de 
măsurare, fără a impune nicio constrângere de egalitate a unor parametri specifici) 
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oferă reperul la care sunt raportate (sub aspectul adecvării statistice) toate modelele 
subsecvente. Atunci când trebuie argumentată invarianţa unui model metric în 
funcţie de un anumit criteriu (de exemplu: o caracteristică demografică a subiecţilor), 
abordarea clasică implică calcularea şi testarea semnificaţiei statistice a diferenţei 
(∆χ2) dintre valoarea indicatorului χ2 pentru modelul configural şi valoarea obţinută 
pentru modelul în care a fost impusă constrângerea de egalitate asupra anumitor 
parametri (Byrne, 2010). Cercetătorul poate concluziona că modelul de măsurare 
este invariant, atunci când valoarea ∆χ2 nu este semnificativă statistic. Critica 
acestei proceduri, considerată ca fiind prea stringentă în raport cu capacitatea 
modelelor bazate pe ecuaţii structurale de a aproxima realitatea, a condus la 
propunerea unui al doilea criteriu de decizie, care ia în calcul valoarea diferenţei 
calculată pentru indicatorul CFI. Un model metric este invariant în funcţie de o 
anumită variabilă, atunci când ∆CFI < 0.01. 

Pentru testarea invarianţei modelului metric cu un singur factor latent, în care 
s-au grupat scorurile la BRS în funcţie de sexul şi vârsta adolescenţilor (grup I = 
14–16 ani/N = 267 şi grup II = 17–19 ani/N = 287), am estimat adecvarea statistică 
a modelelor configurale, precum şi a modelelor subsecvente, în care a fost impusă 
constrângerea cu privire la egalitatea saturaţiilor itemilor în factorul latent. De 
asemenea, am utilizat ambele criterii de comparare, bazate pe diferenţele pentru 
indicatorii χ2 şi CFI. Atunci când criteriul de diferenţiere a grupurilor de adolescenţi a 
fost reprezentat de sex, modelul configural a avut o adecvare statistică acceptabilă, 
deoarece: χ2 = 51.08, df = 18, p < 0.001, χ2/df = 2.83, SRMR = 0.043, GFI = 0.968, 
CFI = 0.936, RMSEA = 0.059 (90 % CI pentru RMSEA: 0.040-0.079). Impunerea 
constrângerii cu privire la egalitatea pentru fete şi băieţi a saturaţiilor itemilor în 
factorul latent a condus la un model cu o adecvare statistică, de asemenea, 
acceptabilă, deoarece: χ2 = 57.94, df = 23, p < 0.001, χ2/df = 2.51, SRMR = 0.059, 
GFI = 0.964, CFI = 0.932, RMSEA = 0.054 (90 % CI pentru RMSEA: 0.037–
0.071). În plus, valoarea lui ∆χ2 (= 6.86; ∆df = 5) nu a fost semnificativă statistic  
(p > 0.20), iar valoarea lui ∆CFI (= 0.004) a fost mai mică decât 0.01. Pentru 
comparaţia în funcţie de grupurile de adolescenţi diferenţiate după vârstă, modelul 
configural a avut, de asemenea, o adecvare statistică acceptabilă, deoarece: χ2 = 
61.16, df = 18, p < 0.001, χ2/df = 3.39, SRMR = 0.044, GFI = 0.961, CFI = 0.926, 
RMSEA = 0.067 (90 % CI pentru RMSEA: 0.049–0.086). Impunerea constrângerii 
cu privire la egalitatea saturaţiilor itemilor în factorul latent a condus la un model 
cu o adecvare acceptabilă, deoarece: χ2 = 64.49, df = 23, p < 0.001, χ2/df = 2.80, 
SRMR = 0.047, GFI = 0.960, CFI = 0.929, RMSEA = 0.058 (90 % CI pentru 
RMSEA: 0.042–0.076). În plus, valoarea lui ∆χ2 (= 3.33; ∆df = 5) nu a fost 
semnificativă statistic (p > 0.50), iar ∆CFI (= 0.003) < 0.01. Aşadar, pentru 
eşantionul de adolescenţi pe care a fost testat din punct de vedere psihometric 
instrumentul BRS, modelul de măsurare cu un singur factor a fost invariant în 
funcţie de variabilele referitoare la sex şi vârstă. 
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3.3. FIDELITATEA 

Pentru estimarea fidelităţii versiunii în limba română a BRS, a fost calculată 
consistenţa internă a itemilor, utilizându-se coeficientul α propus de J. L. Cronbach 
şi ţinându-se cont de structura unifactorială. Pentru întregul eşantion de adolescenţi, 
valoarea consistenţei interne a fost satisfăcătoare (α = 0.73). Pentru subeşantioanele 
de fete, respectiv băieţi, valorile consistenţei interne au fost 0.75, respectiv 0.64. 
Pentru ansamblurile reprezentate de itemii din BRS, care au rezultat prin 
eliminarea, pe rând, a câte unui item, valorile coeficientului α au fost: 0.72 – item 1, 
0.71 – item 2, 0.69 – item 3, 0.70 – item 4, 0.68 – item 5 şi 0.67 – item 6. Un 
indicator suplimentar al consistenţei interne a fost reprezentat de valorile corectate 
ale corelaţiilor dintre scorurile la itemi şi scorul total, şi anume: 0.37 – item 1, 0.42 – 
item 2, 0.48 – item 3, 0.45 – item 4, 0.52 – item 5 şi 0.57 – item 6. 

3.4. DATE DESCRIPTIVE ŞI COMPARATIVE 

Pentru eşantionul reprezentat de cei 532 de adolescenţi care au fost reţinuţi în 
vederea realizării analizelor multivariate, valorile caracteristice ale distribuţiei 
scorului total la BRS au fost: M = 3.18, mediana = 3.16, AS = 0.65, skewness =  
-0.20, kurtosis = -0.26. Datele comparative au indicat un nivel mai ridicat al 
rezilienţei în rândul băieţilor, comparativ cu cel al fetelor (cu o mărime moderată a 
efectului – vezi Cohen, 1992): M/băieţi = 3.40, AS/băieţi = 0.58, M/fete = 3.07, 
AS/fete = 0.66, t = 5.81, p < 0.001, d Cohen = 0.52 (pentru această comparaţie, au 
fost luaţi în considerare numai participanţii care au indicat sexul). Situaţia familială 
a adolescenţilor nu a avut un efect semnificativ asupra scorului la BRS 
(M/adolescenţi din familii intacte = 3.17, AS/adolescenţi din familii intacte = 0.65, 
M/adolescenţi care locuiau cu un singur părinte = 3.16, AS/adolescenţi care locuiau 
cu un singur părinte = 0.69, t = 0.21, p = 0.831). 

3.5. VALIDITATEA CONVERGENTĂ 

Pentru întregul eşantion de adolescenţi, scorul la BRS a corelat pozitiv şi 
semnificativ cu scorurile la autoeficacitatea percepută (r = 0.43; p < 0.001), 
percepţia cu privire la suportul social din partea familiei (r = 0.20; p < 0.001) şi a 
prietenilor (r = 0.12; p < 0.01), respectiv negativ cu scorul la instrumentul SBQ-R, 
prin care a fost operaţionalizat riscul suicidar (r = -0.27; p < 0.001). Pe de altă 
parte, riscul suicidar a corelat negativ cu autoeficacitatea percepută (r = -0.12; p < 
0.01), percepţia cu privire la suportul social din partea familiei (r = -0.33; p < 
0.001) şi a prietenilor (r = -0.18; p < 0.001), respectiv pozitiv cu probabilitatea 
angajării în comportamente de risc (r = 0.23; p < 0.001).  

3.6. VALIDITATEA DE CRITERIU CONCURENTĂ 

Datele aferente modelului final obţinut prin realizarea unei analize de 
regresie liniară multiplă ierarhică (N = 532; R = 0.46; R2 = 0.219; FR = 24.02; p < 
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0.001), în care criteriul a fost reprezentat de nivelul riscului suicidar, au evidenţiat 
rolul protectiv al abilităţii adolescenţilor de a se recupera după o perioadă de stres. 
Sexul adolescenţilor (codificat ca variabilă de tip dummy – 1 = fete, 0 = băieţi/ 
categorie de referinţă; β = 0.18; p < 0.001), percepţia cu privire la suportul social 
din partea familiei (β = -0.24; p < 0.001), probabilitatea angajării în comportamente 
de risc (β = 0.23; p < 0.001) şi nivelul rezilienţei (β = -0.17; p < 0.001) au fost 
predictori semnificativi ai riscului suicidar, explicând aproximativ 22 % din 
varianţă. Introducerea variabilei independente referitoare la rezilienţă a adus un 
plus semnificativ (∆R2 = 0.024; F∆R

2 = 15.71; p < 0.001) la puterea explicativă a 
modelului final. Independent de celelalte variabile care au fost luate în calcul, 
nivelul rezilienţei a explicat aproximativ 2.4 % din varianţa riscului suicidar. 

4. CONCLUZII 

Rezilienţa reprezintă un construct promiţător pentru cercetători şi pentru 
decidenţii din domeniul politicilor de sănătate publică, întrucât poate contribui la 
explicarea mecanismelor prin care indivizii umani de toate vârstele fac faţă 
riscurilor care apar de-a lungul vieţii. De asemenea, constructul este util pentru 
înţelegerea factorilor şi a proceselor care îi ajută pe oameni să-şi revină, atunci 
când se confruntă cu diferite provocări, precum boli sau evenimente de viaţă 
negative (Windle et al., 2011). 

Adolescenţa reprezintă o perioadă critică a dezvoltării unei persoane, marcată 
de numeroase transformări în planul funcţionării fizice, cognitive, emoţionale şi 
sociale, precum şi de procesele specifice cristalizării eului. De aceea, evaluarea 
factorilor protectivi şi a riscurilor care intervin în creşterea adolescenţilor reprezintă un 
demers necesar, întrucât îi va ajuta pe specialiştii care activează în sistemul 
serviciilor de asistenţă psihologică, educaţională, medicală şi socială să elaboreze şi 
să pună în aplicare intervenţii specifice, calibrate pe nevoile de dezvoltare ale 
fiecăruia dintre adolescenţii care le solicită ajutorul. Prezenta lucrare a sumarizat 
datele obţinute în urma explorării din punct de vedere psihometric a instrumentului 
BRS destinat operaţionalizării abilităţii unei persoane de a-şi reveni şi de a 
funcţiona normal, după confruntarea cu situaţii de viaţă stresante. Pentru adolescenţi, 
prezenţa acestei abilităţi este esenţială, întrucât contribuie la surmontarea provocărilor 
specifice vârstei şi la dezvoltarea echilibrată, în acord cu aşteptările societăţii. 

Primit în redacţie la: 16.03.2015 
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REZUMAT 

Adolescenţa este o perioadă însoţită de multe schimbări şi vulnerabilităţi. În mod particular, 
adolescenţa reprezintă o perioadă a dezvoltării sensibilă în raport cu fenomenul stresului. Astfel, 
evaluarea abilităţii de refacere după confruntarea cu perioade de stres este un obiectiv crucial pentru 
profesioniştii care lucrează cu adolescenţi în diferite contexte. Această lucrare sumarizează rezultatele 
unui studiu psihometric care a fost realizat pe un eşantion de 556 de adolescenţi, în vederea evaluării 
fidelităţii şi validităţii instrumentului Brief Resilience Scale/BRS. Au fost efectuate mai multe analize 
statistice univariate şi multivariate. Analiza factorială exploratorie a evidenţiat o soluţie cu un singur 
factor latent care a explicat 43.41% din varianţa totală a itemilor. Instrumentul BRS a avut o 
consistenţă internă acceptabilă, cu valori ale coeficientului α egale cu 0.73 (eşantion total), 0.75 (fete) 
şi 0.64 (băieţi). Modelul cu un singur factor a fost invariant în funcţie de sexul şi vârsta 
adolescenţilor. Sunt oferite alte dovezi empirice pentru validitatea de construct şi cea de criteriu 
(concurentă). BRS este un instrument fidel şi valid care permite măsurarea rezilienţei conceptualizată 
ca abilitatea de recuperare după perioade de stres. El poate oferi informaţii utile pentru profesioniştii 
care îi ajută pe adolescenţi. 
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Abstract 

Considering “resilience”, perceived as an everyday phenomenon in experiencing life, our 
research follows its particular development as educational resilience during early school years, 
focusing on the factors involved in the building and consolidation of pre-school and early school 
resilience and its maintenance above the efficient levels. 

The pillars which support resilience were analyzed both as internal and subjective 
constructions, which can turn into the assets of resilience, and as external and objective supporting 
structures materialized in different kinds of resilience tutors, who will play an important role in 
building educational resilience. Among these we should mention the family, the kindergarten 
teachers, the elementary school teachers as well as the teachers from pre-school year.  

Our research concludes that each life lesson can be turned into a supporting educational 
framework to build educational resilience, and that every social actor can be at one moment a 
resilience tutor. We would like to emphasize both his/her more or less discrete presence and the 
importance of his/her intervention during school years and, by extension, in the whole life of the 
child. This research emphasizes the role of the teachers in this problematic field and it raises some 
questions regarding educational strategies used by these teachers acting as educational resilience 
tutors, leaving the reader to reflect on these questions. 

Cuvinte-cheie: rezilienţă, clasă pregătitoare, tutori de rezilienţă. 

Keywords: resilience, preschool-year, resilience tutors.  

1. ARGUMENT 

Acest studiu subliniază ideea necesităţii suportului rezilienţei de-a lungul 
întregului traseu parcurs de copil în perioada micii şcolarităţi, având în vedere că 
„rezilienţa este rezultatul unui proces interactiv între persoană, familie şi mediul 
său înconjurător” (Ionescu, 2013, p. 27). Prin urmare, acest suport este realizat de o 
varietate de tutori de rezilienţă, precum: părinţi, ca tutori de rezilienţă intuitivi; 
diverse modele pozitive de comportament întâlnite în viaţă, care pot juca rolul de 
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tutori de rezilienţă involuntari; profesori, asistenţi sociali, consilieri şcolari şi 
vocaţionali, psihoterapeuţi, ca tutori de rezilienţă calificaţi. Concepând rezilienţa 
şcolară ca un caz particular al rezilienţei generale, studiul doreşte să atragă atenţia 
asupra rolului important jucat în acest sens de către dascăli, care au ca premise 
fundamentale, educaţionale şi legale, două idei forţă: a) învăţarea pe tot parcursul 
vieţii este un drept garantat de lege şi b) învăţarea pe tot parcursul vieţii înseamnă o 
permanentă rezilienţă, care, pentru orice persoană, include totalitatea activităţilor 
de învăţare, în scopul dobândirii de competenţe (cunoştinte, deprinderi, abilităţi) şi 
dezvoltării de aptitudini semnificative din perspectivă personală, civică, socială 
şi/sau ocupaţională (Legea nr. 1/2011, art. 13). De asemenea, se apreciază că 
rezilienţa şcolară este influenţată de complexitatea experienţelor şcolare atât din 
perspectiva cunoştinţelor, capacităţilor de gândire şi abilităţilor academice, cât şi 
din perspectiva unor atitudini şi comportamente necesare a fi dezvoltate copiilor 
pentru a face faţă numeroaselor provocări ale mediului şcolar. În acest sens, un 
model de reflecţie asupra factorilor care contribuie la succesul şi capacitatea de 
rezilienţă a copiilor în şcoală (Cole, 2013) identifică patru direcţii majore de 
acţiune, care contribuie la dezvoltarea aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor 
sociale şcolare, aptitudinilor de învăţare şi la creşterea stimei de sine şcolare 
(http://www.csdccs.edu.on.ca/). Oferta educaţională anterioară poate fi susţinută 
prin structurarea demersurilor de construire a rezilienţei şcolare şi în viziunea unei 
alte strategii, care propune un alt model conceptual general de abordare a 
rezilienţei, în care aceasta poate fi privită atât ca rezultat, pozitiv sau negativ în 
concepţia lui Rutter (1990), Henderson, Milsstein (1996), Pianta, Wlash (1998), 
Manciaux (2001), cât şi ca proces, unde sunt implicaţi atât factori individuali, cât şi 
factori de mediu, ambii putând conţine, la rândul lor, în opinia lui Richardson 
(1990) factori de risc şi factori de protecţie (Théoret et al., 2003, p. 14–16). 

Ca urmare, analiza unor lucrări de specialitate, care abordează problemele 
legate de rezilienţă, în general, şi de rezilienţa şcolară, în special, cu accent asupra 
factorilor psihologici şi educaţionali implicaţi, precum şi asupra rolurilor ce revin 
tutorilor de rezilienţă, a permis formularea unui obiectiv fundamental al prezentului 
studiu. Acesta aparţine unei cercetări, de mai mare amploare, centrată pe studierea 
fenomenului de rezilienţă în şcolaritatea mică, fiind considerată un reper important 
al unui continuum instrucţional-educaţional, având ca pivot clasa pregătitoare, 
precedată de educaţia timpurie (0–6 ani), cu nivelul antepreşcolar (0–3 ani) şi 
nivelul învăţământului preşcolar (3–6 ani), format din grupa mica, grupa mijlocie şi 
grupa mare şi, de asemenea, succedată de clasele I–IV ale învăţământului primar, 
din care face parte (Legea nr. 1/2011, art. 23).  

2. REZILIENŢA ÎN EXPERIMENTAREA VIEŢII 

Rezilienţa poate fi definită ca o capacitate de a înfrunta provocările vieţii, de 
la stresurile mărunte până la cele majore, de a le depăşi şi de a continua viaţa şi 
dezvoltarea, mai puternici. Astfel, pentru Durning, este vorba despre „o capacitate 
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variabilă de rezistenţă la stres”, pentru Cyrulnik, este „capacitatea de a trăi şi a se 
dezvolta în ciuda stresului şi a adversităţilor”, iar pentru Rutter, este vorba despre 
„stima de sine, credinţa în propria eficacitate” (Cyrulnik, Pourtois, 2007, p. 29).  

Se poate observa cum rezilienţa este o realitate a vieţii, o constantă a 
existenţei. Aspecte legate de acest proces sunt regăsibile în miturile fondatoare ale 
umanităţii, în Biblie, în poveşti şi în literatura universală, iar existenţa acestei literaturi 
despre rezilienţă, consubstanţială cu istoria umanităţii, dovedeşte perenitatea sa 
(Manciaux, 2004, p. 6–7).  

Această situaţie se datorează faptului că: pe de o parte, rezilienţa nu este un 
dat care se poate obţine odată pentru totdeauna şi nu este nici absolută, ea suportând 
variaţii în timp; pe de altă parte, nu există actori sociali invulnerabili la diferitele 
stresuri ale vieţii, oricine putând fi destabilizat în anumite situaţii (Vanistendael, 
2004). Transpare faptul că rezilienţa este o capacitate de primă importanţă în cursul 
existenţei şi se explică astfel eforturile teoretice şi practice depuse pentru investigarea 
acesteia. 

 
Figura nr. 1 – Schema de bază a rezilienţei în viaţă (Vanistendael, Bice,  

2002 cf. Vanistendael, 2004, p. 15). 

Am optat pentru schema din Figura nr. 1 datorită flexibilităţii ei, deoarece 
permite aplicarea ideii de rezilienţă într-o multitudine de situaţii de viaţă. Printr-un 
continuum, între polul negativ şi cel pozitiv, schema poate îngloba atât cazurile de 
rezilienţă vizibile, cât şi pe cele discrete, atrăgând atenţia că aceasta nu este 
niciodată absolută. 

În acest context, urmărind geneza rezilienţei, se poate pune în discuţie 
problema relaţiei dintre înnăscut şi dobândit, fără a omite faptul că separarea dintre 
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aceste componente este pur teoretică, în sensul că dobânditul nu se poate dezvolta 
fără înnăscut, iar acesta din urmă nu poate atinge potenţialităţile fără dobândit.  

Această poziţionare în faţa relaţiei dintre înnăscut şi dobândit este clar 
formulată de Friedrich Lösel: „moştenirea genetică determină limitele extreme ale 
posibilului, dar în interiorul acestor limite există un enorm evantai de posibilităţi, 
dintre care unele vor fi realizate graţie interacţiunilor sociale care ne ajută să 
construim o viaţă” (Vanistendael, 2004, p. 17). Din această perspectivă, orice actor 
social dispune de această capacitate şi este capabil de rezilienţă, unii punându-o în 
aplicare spontan, alţii necesitând ajutor, dar, în ambele cazuri, aceasta se 
autoconstruieşte prin antrenament personal pe tot parcursul existenţei. 

Ca atare, rezilienţa are în structura sa componente înnăscute, în măsura în 
care fiecare fiinţă umană vine pe lume cu un patrimoniu genetic, iar dezvoltarea 
rezilienţei, mediată de interacţiunile cu anturajul, este un proces ce începe de la 
naştere şi se continuă, după cum s-a văzut, toată viaţa. În acest sens, Pearson şi 
Kordich (2012) atrag atenţia asupra necesităţii de a începe construirea rezilienţei 
cât mai devreme în viaţă. 

3. REZILIENŢA ÎN AMONTE DE CLASA PREGĂTITOARE 

În amonte de clasa pregătitoare se regăşeşte familia, care în eforturile ei de a 
creşte copii independenţi, responsabili şi puternici pentru a face faţă dificultăţilor 
vieţii, încearcă intuitiv să-i ajute să se construiască în acest sens, cu încredere în 
sine şi în capacităţile lor. Fiind primele persoane întâlnite, părinţii devin persoanele 
cele mai importante în viaţa copilului şi, în această calitate, joacă un rol însemnat 
în construirea rezilienţei la copil, punându-i bazele prin interacţiunile cotidiene şi 
exemplu personal (Şchiopu, 1967, Şchiopu, Verza, 1997, Creţu, 2009). 

Părinţii, alături de ceilalţi membri ai familiei şi de comunitate, pot fi consideraţi 
ca fiind primii tutori de rezilienţă din viaţa copilului. Eforturile lor se sprijină pe 
factori ce pot susţine rezilienţa copilului, cum ar fi: închegarea unor relaţii 
securizante, cultivarea unor relaţii cu modele pozitive, oferirea de ocazii pentru a 
învăţa atitudini noi sau de a participa la activităţi constructive.  

Cu toate că, în funcţie de vârsta copilului şi de gravitatea problemelor cu care 
se confruntă acesta, apare uneori ca fiind necesară protecţia părinţilor, prezervarea 
integrităţii competenţelor de rezilienţă nu presupune o supraprotecţie, care ar împiedica 
dezvoltarea unui copil responsabil, lucid şi cu încredere în capacităţile sale 
(Muntean, Munteanu, 2011).  

În amonte de clasa pregătitoare se poate plasa şi învăţământul preşcolar, unde 
copilul se întâlneşte cu o altă ipostază a tutorelui de rezilienţă, în care educatorul 
este persoana competentă şi îndrituită să se ocupe de construirea rezilienţei şcolare 
(Golu, Golu, 2002, Bernard, 2006). În acest scop, educaţia la vârsta preşcolară se 
direcţionează pe cinci domenii fundamentale, care vizează: dezvoltarea fizică, 
sănătate şi igienă personală; dezvoltarea socio-emoţională; dezvoltarea limbajului 
şi a comunicării; dezvoltarea cognitivă; capacităţi şi atitudini în învăţare. Cercetările şi 
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studiile existente în prezent certifică faptul că dezvoltarea socială şi emoţională a 
copiilor reprezintă atât una dintre principalele fundamente ale rezilienţei şcolare, 
cât şi una dintre premisele succesului şcolar, pentru care este nevoie de un program 
educaţional specific adresat copiilor preşcolari, pentru domeniul dezvoltării sociale 
şi emoţionale, bazat pe principiile validate ştiinţific din psihologia clinică a dezvoltării 
copilului (Doll, Lyon, 1998; Bernard, 2006; Dobrean, Tătaru, Bernard, 2009).  

4. REZILIENŢA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 

Debutul în viaţa de şcolar reprezintă o schimbare majoră pentru copil, 
deoarece şcoala, cu exigenţele ei, este un spaţiu cu alte standarde, solicitări şi 
repere decât cele cu care a fost obişnuit acesta. 

Exceptând copiii crescuţi în instituţii, pe cei proveniţi din familii fără un 
potenţial pedagogic corespunzător şi pe cei cu achiziţii insuficiente în perioada 
preşcolară, se constată situaţii în care, „chiar şi în condiţiile unui climat familial 
corespunzător, copiii nu ating adaptarea în primul an de şcoală” (Sion, 2007, p. 150).  

La această situaţie contribuie şi o multitudine de factori, care modelează, 
pozitiv sau negativ, stadiile dezvoltării psihice individuale, în general, şi cele 
specifice şcolarului mic, în special (Sprinthall, Sprinthall, Oja, 1994). Accederea la 
statutul de şcolar constituie un eveniment important pentru copil şi marchează o 
schimbare radicală de mediu şi de activitate. Este perioada în care copilul trebuie să 
se adapteze, construind noi legături sociale, supunându-se conformismului social, 
însuşindu-şi noi obligaţii şi îndatoriri, parcurgând o adevărată „înţărcare afectivă” 
(Osterrieth, 1976), care este deseori însoţită de solicitarea la maximum a 
capacităţilor sale de rezilienţă.  

Aceasta este perioada în care, prin căpătarea abilităţilor de scris şi citit, prin 
însuşirea unui volum de cunoştinţe, prin asumarea responsabilităţilor şi exersarea 
relaţiilor de colaborare, copilul va căpăta sentimentul de competenţă, în cazul 
reuşitei sau, în caz de eşec, pe cel de inferioritate (Erikson, 1950). 

Cercetările psihopedagogice demonstrează faptul că „cele mai frecvente 
cazuri de eşec şcolar apar la clasele începutului de ciclu şcolar, având drept cauze 
dificultăţile de adaptare” (Manolescu, 2013, p. 16). 

Pe această linie de idei, debutul şcolarităţii reprezintă un moment critic, în care 
riscul confruntării elevilor cu astfel de dificultăţi socio-şcolare este destul de ridicat. 

În acest context, o problemă aparte o ridică clasa pregătitoare, o prezenţă 
relativ recentă în peisajul învăţământului românesc. Aceasta a fost integrată în 
cadrul învăţământului obligatoriu prin legea educaţiei naţionale (2011), având ca 
scop explicit o bună pregătire în vederea debutului şcolar. Este vorba despre o 
educaţie timpurie instituţionalizată, capabilă să creeze premisele educaţionale în 
vederea integrării în şcoală şi să anihileze unele efecte perverse ale trecerii bruşte 
de la familie şi grădiniţă la şcoală, solicitând capacităţi de rezilienţă inegal 
dezvoltate în rândul copiilor. Introducerea clasei pregătitoare vizează o socializare 
timpurie într-un mediu organizat şi o modelare benefică a personalităţii copilului, 
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având rolul, pe de-o parte, de a consolida cunoştinţele dobândite în grădiniţă, iar pe 
de altă parte, de a socializa şi de a oferi timpul necesar dezvoltării capacităţilor de 
adaptare la schimbare (Neculau, Boncu, 2008). Prin urmare, şi la elevul din clasa 
pregătitoare, atenţia se îndreaptă către domeniul dezvoltării socio-emoţionale, care 
pare a fi strâns legat de conceptul de „rezilienţă”, deoarece atât dezvoltarea socială 
cât şi dezvoltarea emoţională constituie elemente pe care se sprijină starea de bine, 
facilitând/inhibând o adaptare optimă la mediul şcolar (Dobrean, Tătaru, Bernard, 
2009). 

Capacitatea de a manifesta comportamente dezirabile din punct de vedere 
social, de a stabili şi a menţine relaţii cu cei de aceeaşi vârstă, dar şi cu adulţii, este 
indispensabilă pentru modul în care copiii se privesc pe ei, pe ceilalţi şi lumea. De 
asemenea, dezvoltarea emoţională, capacitatea de percepere şi exprimare a propriilor 
emoţii, discernerea emoţiilor altora şi capacitatea de a le răspunde adecvat într-un 
context situaţional au impact asupra încrederii în sine şi, mai departe, asupra 
imaginii, stimei şi conştiinţei de sine, influenţând semnificativ procesul de învăţare 
(Negovan, 2006, Neacşu, 2010).  

Discutând despre competenţele sociale şi emoţionale formate în acest domeniu, 
ne referim la abilităţile de percepere, înţelegere, procesare, manageriere şi exprimare a 
faţetelor sociale şi emoţionale ale propriei existenţe, care se reflectă în abilităţi 
sociale, abilităţi interpersonale, abilităţi intrapersonale şi inteligenţa emoţională 
(Manolescu, 2013, p. 41), privită ca abilitate (cognitive-emotional ability) sau ca 
trăsătură de personalitate (emotional self-efficacy) (Petrides şi Furnham, 2001). 
Acestea vizează comportamentele prosociale, eficacitatea personală, automonitori-
zarea emoţională, rezolvarea problemelor sociale şi a conflictelor (Hoffman, 2013, 
p. 41), care pot fi mai bine înţelese prin prisma interrelaţionării conceptelor de 
empatie şi atribuire (Gherghinescu, 2001). Empatia reprezintă şi explică transpunerea 
psihologică a individului într-un „model obiectiv de comportament uman, care permite 
înţelegerea modului în care celălalt interpretează lumea” (Marcus, 1997, p. 38), iar 
atribuirea afirmă şi susţine că „omul cuprinde realitatea şi poate să o prezică şi să o 
stăpânească” (Heider, 1958, p. 79) astfel că, în baza dezvoltării unor mecanisme 
psihice de identificare şi proiecţie, empatia contribuie la creşterea acurateţei atribuirilor, 
iar acestea armonizează relaţiile dintre diverşii actori sociali ai mediului şcolar.  

O dezvoltare precară a acestor abilităţi atrage după sine disfuncţii pe termen 
lung pe multiple planuri cum ar fi: planul învăţării, manifestându-se prin 
performanţe şcolare scăzute; planul emoţional, prin apariţia anxietăţii şi depresiei; 
planul adaptării sociale, prin abandon şcolar, dependenţă de substanţe sau chiar 
delincvenţă juvenilă. 

Competenţele emoţionale sunt însuşiri dobândite, ce se fundamentează pe 
inteligenţa emoţională, determinată la rândul ei de potenţialul de a însuşi abilităţi 
practice bazate pe conştiinţa propriilor afecte, motivaţie, autocontrol, empatie şi 
sociabilitate, ce indică proporţia în care se reuşeşte transformarea potenţialului în 
randament şcolar (Goleman, 1995). 

Percepţia, înţelegerea, interpretarea şi manifestarea în sfera emoţională 
trebuie însoţite de reglarea gesturilor emoţionale în noul context social care este 
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şcoala. Factorii sociali şi emoţionali sunt consideraţi, în prezent, ca „având un 
impact puternic asupra reuşitei şcolare generând adevărate competenţe socio-
emoţionale” (Bonchiş, Secui, 2004, p. 43). 

Evaluarea acestor competenţe, considerate a fi predictori ai adaptării şcolare 
şi ai dezvoltării armonioase a personalităţii, asigură identificarea de către dascăl a 
zonelor de vulnerabilitate şi a factorilor de risc de diferite grade (Muntean, 
Munteanu, 2011), care, astfel, îşi consolidează poziţia de tutore de rezilienţă. Prin 
urmare, clasa pregătitoare poate fi privită ca o staţie de tranzit, care asigură o 
trecere gradată şi netraumatică, de la familie şi grădiniţă către şcoală.  

În clasa pregătitoare se focusează asupra dezvoltării fizice, cognitive, socio-
emoţionale, a abilităţilor de comunicare şi a capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, 
ce vor constitui fundaţia pe care, în ciclul primar, se vor clădi competenţele-cheie, 
urmărite de sistemul de învăţământ. Dacă experienţa cognitiv-afectivă, dobândită 
în familie şi grădiniţă, se constituie în premisă a adaptării şcolare, atunci, odată cu 
integrarea în această structură socială nouă, respectiv clasa pregătitoare, o atenţie 
deosebită se va acorda nu numai problemelor învăţării, ci şi celor legate de 
adaptarea şcolară, activitatea instituţională şi educaţională direcţionându-se spre 
construirea „aptitudinii de şcolaritate”, jalonând dezvoltarea psihică spre „maturitate 
şcolară” şi asigurând „starea de pregătire pentru şcoală” (Manolescu, 2013, p. 10, 21). 

De aceea, considerăm că obiectivul fundamental al clasei pregătitoare este 
transformarea precompetenţei pentru şcolaritate în competenţă pentru şcolaritate, 
iar preocuparea centrală a cadrelor didactice este proiectarea unor activităţi care să 
conducă la dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale necesare reuşitei şcolare, 
facilitând rezilienţa şcolară şi instalarea stării de well-being psihologic în şcoală. 

5. REZILIENŢA ÎN AVAL DE CLASA PREGĂTITOARE 

Abordăm problematica adaptării şcolare considerând întreaga şcolaritate ca 
loc de testare şi exersare a rezilienţei şcolare şi de corectare a disfuncţiunilor în 
continuarea clasei pregătitoare. 

Caracteristicile care susţin adaptarea socio-şcolară pot fi relevate prin analiza 
unor categorii de factori, precum: elevul cu motivaţia sa pentru activităţi şcolare, 
curiozitate şi dorinţa de a învăţa; familia şi importanţa pe care aceasta o conferă 
educaţiei, reflectată în discursul ei despre şcoală; şcoala şi cadrele didactice, care se 
pot constitui în alte ipostaze ale tutorelui de rezilienţă; climatul psihosocial din 
clasă; mediul extrafamilial, cu persoanele semnificative şi atitudinile lor despre şcoală.  

Experienţa şcolară poate influenţa rezilienţa, în două moduri, prin: a) cu-
noştinţele, competenţele şcolare şi deprinderile de raţionament, care devin atuuri 
ale rezilienţei, oferind în acelaşi timp provocări care trebuie surmontate; b) con-
tribuţia şi a altor factori, mai puţin evidenţi, care acompaniază inteligenţa şi efortul, 
de care, în general, se leagă reuşita şcolară (Cole, 2013). Aşa cum se prezintă 
factorii rezilienţei, în Figura nr. 2, transpare conlucrarea dintre capacităţile adaptative 
ale elevului şi suportul venit din exterior (Pearson, Kordich, 2014, p. 3, 19). 
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Figura nr. 2 – Factorii rezilienţei (Pearson, Kordich, 2014, p. 3). 

Modelul de analiză, elaborat de Cole (Hoffman, 2013), trimite spre reflecţii 
asupra factorilor care contribuie la reuşita şi la rezilienţa copiilor în mediul şcolar. 
Acest model include: aptitudini de comunicare, care permit copiilor să fie atenţi, să 
înţeleagă mesajele transmise, să pună întrebări şi să înveţe de la alţii; aptitudini 
sociale şi şcolare, care permit copiilor să se înţeleagă unii cu ceilalţi şi să se simtă 
în largul lor la şcoală; aptitudini de învăţare, care permit copiilor să participe la 
activităţile de învăţare şi să-şi însuşească cunoştinţe şi deprinderi noi; stima de sine 
în mediul şcolar, care încurajează copiii să vrea să reuşească, să se simtă capabili 
de reuşită şi să se simtă în largul lor la şcoală. Împreună, aceşti factori formează 
rezilienţa şcolară care devine un ansamblu de comportamente şi atribute cu 
repercusiuni importante asupra calităţii şi cantităţii celor învăţate, a succesului 
şcolar şi a stării de well-being psihologic. 

În mediul şcolar se poate observa existenţa unei mari varietăţi de strategii 
utilizate de copii pentru punerea în practică a rezilienţei, ritmuri diferite de 
construire a ei, precum şi grade diferite de dezvoltare a acestei capacităţi. Aceste 
diferenţe se datorează structurilor diferite de personalitate, diferenţelor de caracter 
şi temperament, care pot să explice uşurinţa sau dificultăţile întâmpinate în 
dezvoltarea atuurilor care facilitează rezilienţa. 

Cercetările în domeniu au pus în evidenţă nouă trăsături care ţin de perso-
nalitatea copilului, cu avantajele şi dezavantajele aferente referitoare la capacitatea 
de rezilienţă în mica şcolaritate (Hoffman, p. 10–11), ceea ce atrage atenţia asupra 
construcţiei individuale a rezilienţei fiecărui elev, conform particularităţilor sale 
psihice. Trecem în revistă câteva aspecte legate de această problematică. 

Nivelul de activism reprezintă un element esenţial la rezilienţei. Astfel, un 
nivel de activism crescut facilitează abordarea diferitelor activităţi din şcoală cu 
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entuziasm, dar necesită timp pentru însuşirea disciplinei şi controlului de sine, 
solicitând mai multă supraveghere pentru copiii cu un nivel de activism mai scăzut, 
deoarece aceştia învaţă mai greu să-şi controleze comportamentele.  

Nivelul de concentrare a atenţiei este un alt factor constitutiv. Un bun nivel 
de concentrare a atenţiei facilitează învăţarea şi îndeplinirea sarcinilor şcolare, dar, 
în acelaşi timp, creşte şi riscul de a genera dificultăţi în părăsirea unei activităţi 
pentru a trece la o alta. Slaba capacitate de concentrare are un efect nefavorabil 
asupra executării şi finalizării sarcinilor, necesitând o supraveghere susţinută, dar 
efectul pozitiv constă în uşurinţa de a-i implica pe copii în activităţi noi şi de a-i 
face să nu se mai gândească la posibilele sentimente dezagreabile. 

Intensitatea exprimării emoţionale are şi ea un impact major asupra adaptării 
şcolare. Reacţiile emoţionale puternice pot conduce la dificultăţi în comportamentul 
emoţional, întârziind câştigarea aptitudinilor emoţionale şi solicitând relaţii susţinute cu 
adultul. Şcolarii cu un nivel mai scăzut de intensitate a reacţiilor afective sunt mai 
uşor de gestionat, deoarece îşi depăşesc mai rapid furiile, îşi formează cu uşurinţă 
aptitudinile emoţionale necesare, dar sunt şi mai greu de descifrat sub aspectul 
vieţii lor interioare. 

Nivelul de regularitate a rutinelor cotidiene (deprinderi de igienă, timpul de 
somn şi masă etc.) îşi aduce contribuţia la fenomenul de adaptare şcolară, în sensul 
că elevii cu regularitate slabă a rutinelor sunt mai puţin previzibili, construiesc şi 
respectă mai dificil o rutină, dar, în schimb, se adaptează mai uşor la situaţii noi, iar 
modificarea unei rutine nu îi perturbă, ceea ce nu se observă la elevii cu nivel înalt 
de regularitate rutinieră. 

Perechea de atribute îndrăzneală vs. prudenţă îşi pune şi ea amprenta asupra 
adaptării la şcoală. Astfel, elevii din prima categorie se caracterizează prin curiozitate 
şi deschidere spre idei şi activităţi noi, spre persoane necunoscute, dar necesită 
supraveghere atentă şi trasare a unor limite bine definite. Copiii din cea de-a doua 
categorie se caracterizează prin prudenţă, ezită în faţa experienţelor noi şi nu 
solicită supraveghere atentă, dar sunt dificil de convins să abordeze activităţi noi 
sau să socializeze cu persoane străine. 

Un alt aspect îl constituie sensibilitatea senzorială. Copiii cu un nivel ridicat 
al sensibilităţii au un control mai scăzut asupra laturii emoţionale, pot fi perturbaţi 
de stimuli puternici şi au un nivel ridicat de conştientizare a dinamicii din mediul 
înconjurător, în timp ce copiii cu nivel scăzut de sensibilitate răspund mai puţin la 
hiperstimularea senzorială şi au tendinţa de a se adapta uşor la situaţii noi. 

Capacitatea de adaptare la nou şi la schimbare este o altă însuşire care 
variază de la copil la copil. Bazată pe o rezilienţă naturală, o bună capacitate de 
adaptare favorizează o stare de well-being psihologic în situaţii noi şi toleranţă la 
schimbare. Pentru elevii cu capacitate mai scăzută de adaptare, schimbările şi 
situaţiile noi se pot dovedi a fi stresante, motiv pentru care este necesară o perioadă 
mai lungă de timp pentru familiarizare cu şcoala şi activităţile specifice, cu grupul 
de colegi, solicitându-se deseori recursul către familie, pentru suport psihologic. 
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Gradul de perseverenţă dovedit în diverse activităţi îşi aduce contribuţia la 
adaptarea şcolară, în sensul că şcolarii perseverenţi nu abandonează cu uşurinţă 
sarcinile, insistând uneori exagerat asupra lor, ceea ce nu se constată la copiii cu 
perseverenţă scăzută. 

Un rol major îl are şi starea de spirit (optimism vs. pesimism). Şcolarii 
optimişti sunt mai uşor de gestionat şi se bucură mai mult de viaţă, pe când cei 
pesimişti prezintă un risc mai ridicat de depresie. 

6. CONCLUZII 

Reiterăm ideea că prezentul studiu face parte dintr-o cercetare mult mai 
amplă cu privire la rezilienţa în mica şcolaritate şi, mai exact, reprezintă obiectivul 
de fundamentare teoretică a cercetării. Considerăm că, prin acest studiu introductiv 
cu privire la pilonii de susţinere a rezilienţei în mica şcolaritate, aducem o contribuţie 
importantă la implementarea conceptului de rezilienţă şcolară, ca element esenţial 
al strategiei naţionale de eficientizare a învăţământului din România.  

Din perspectivă subiectivă, acest demers analitic afirmă că mecanismele 
psihologice ale rezilienţei se sprijină pe un număr remarcabil de calităţi (Mangham 
et al., 1995; Cole et al., 2013) considerate ca fiind factori protectivi, precum: umor 
constructiv, imaginaţie, creativitate, idealism, altruism, angajare, capacitate de 
rezolvare a problemelor, autonomie, sentimentul de utilitate, sociabilitate, stima de 
sine. De asemenea, se pot menţiona: autocontrolul în gestionarea decepţiilor, 
neliniştilor, frustrărilor; concentrarea pe scopuri şi finalizarea acţiunilor începute; 
încrederea în sine şi în capacitatea de a surmonta obstacolele întâlnite; atitudinea 
pozitivă în înfruntarea dificulăţilor cu optimism şi speranţă.  

Din perspectivă obiectivă pot fi menţionate relaţiile afective, modelele 
pozitive din anturaj, precum şi resursele comunitare, care pot fi mobilizate în unele 
momente de cumpănă din viaţă (Pearson, Kordich, 2014; Bouteyre, 2008; Cefai, 
2008; Henderson, Milstein, 2003). 

Studiul evidenţiază că în spatele oricărei situaţii cotidiene transpare o posibilă 
situaţie educativă ce vizează rezilienţa, situaţie în care sunt integraţi şi posibilii 
tutori de rezilienţă, de la cei intuivi (părinţi, persoane semnificative din anturajul 
copiilor) până la tutorii calificaţi (asistent social, consilier, psihoterapeut, psiholog, 
profesori etc.), care îl însoţesc pe copil de-a lungul şcolarităţii.  

Studiul încearcă să demonstreze că rezilienţa, ca aptitudine generală, este 
construită în familie şi se particularizează la mediul şcolar, iar construirea ei în 
şcoală, ca rezilienţă şcolară, facilitează transferul acesteia în viaţă cotidiană, prin 
factorii interni relativ stabili, care susţin această construcţie.  

Studiul propune şi îmbogăţirea cu o nouă valenţă a prescripţiei de rol a 
dascălilor ca tutori de rezilienţă calificaţi, sugerând o analiză ulterioară a strategiei 
de construire a acesteia. În acest sens, studiul propune ca, în cadrul pregătirii psiho-
pedagogice a cadrelor didactice, să se insiste asupra formării unor competenţe 
necesare susţinerii rezilienţei în cazuri discrete, înainte ca acestea să necesite o 
intervenţie specializată, sugerând o analiză ulterioară a strategiei de construire a acestora. 
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Din perspectivă metodologică şi aplicativă, studiul oferă, cu destul de multă 
generozitate, un orizont larg pentru: practica şi experimentarea ştiinţifică; formularea 
obiectivelor şi testarea ipotezelor de cercetare ştiinţifică; validarea empirică a 
conceptului de rezilienţă în mica şcolaritate.  

Primit în redacţie la: 2.II.2015 
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REZUMAT 

Pornind de la fenomenul de „rezilienţă”, considerat a fi o prezenţă cotidiană în experimentarea 
vieţii, studiul urmăreşte particularizarea sa în mica şcolaritate, în forma rezilienţei şcolare, focusând 
asupra factorilor care sunt implicaţi în procesul de construire, consolidare şi menţinere la cote 
eficiente a rezilienţei în preşcolaritate şi în mica şcolaritate. 

Pilonii pe care se sprijină rezilienţa au fost analizaţi atât sub forma unor construcţii interne şi 
subiective, care se pot transforma în atuuri ale rezilienţei, cât şi sub aspectul suportului extern şi 
obiectiv, concretizat în diversele ipostaze ale tutorilor de rezilienţă, care joacă un rol important în 
construirea rezilienţei şcolare, dintre care amintim: familia, educatorii din grădiniţă, profesorii din 
învăţământul primar, inclusiv pentru nivelul clasei pregătitoare.  

Studiul constată că orice situaţie de viaţă poate fi transformată într-un context educativ 
favorabil construirii rezilienţei şcolare, după cum orice actor social poate juca, într-un moment sau 
altul, rolul de tutore de rezilienţă, subliniind atât prezenţa, mai mult sau mai puţin discretă a acestuia, 
cât şi necesitatea intervenţiei sale pe tot parcursul şcolarităţii şi, prin extensie, a vieţii. Studiul 
accentuează rolul jucat de dascăli în această arie problematică şi prezintă unele interogaţii asupra 
strategiilor de formare a cadrelor didactice ca tutori de rezilienţă şcolară, lansând această problemă ca 
temă de reflecţie. 



INFLUENŢE ASUPRA REZILIENŢEI ADOLESCENŢILOR:  
CONTROLUL PARENTAL ŞI CONFLICTUL PĂRINTE–ADOLESCENT 

MARIUS MARICI∗ 

Abstract 

Parenting research indicates that adaptive development of children and adolescents implies a 
high level of parental control. In addition, the social-cognitive domain theory states that parent-
adolescent conflict is normative and helps adolescent to gain autonomy and independence. Although 
parental control as well as parent-adolescent conflict have both a determinant and positive role in the 
development of adolescents, there is an ongoing scientific debate regarding the limits of normative vs. 
maladaptive conflict and about the conditions that promote resilient development in adolescents, in 
the context of parent-adolescent conflict. The purpose of this study is to review the most relevant 
research regarding the direct and mediated effect of parental control on the resilient development of 
adolescents, through the parent-adolescent conflict. On the whole, the present study investigates the 
main forms of control and conflict and the related variables that represent risk or protective factors. 
The existing research indicates that there are pathological forms of parental control (i.e. psychological 
intrusion, low or inconsistent behavioral control, etc.) as well as pathological forms of parent-
adolescent conflict (i.e., high intensity, silent or durable conflict, etc.) which are all risk factors for a 
wide range of development problems in adolescents. The present progress in the parenting research 
field suggests the need to investigate parent-adolescent conflict regarding the variables that have the 
potential of transforming the normative and the constructive conflict into a risk factor for the resilient 
development of adolescents.  

Cuvinte-cheie: dezvoltarea rezilientă, conflict părinte-adolescent, control parental. 

Keywords: resilient development, parent–adolescent conflict, parental control. 

 
1. INTRODUCERE 

 
Scopul acestei lucrări este de a trece în revistă principalele rezultate ştiinţifice 

privind relaţia dintre controlul parental şi conflictul părinte-adolescent şi efectul pe 
care aceste două variabile le au asupra dezvoltării rezilienţei. Masten (2014) 
definea rezilienţa ca fiind „capacitatea unui sistem dinamic de a se adapta cu 
succes la dezechilibrele care ameninţă funcţionarea, viabilitatea şi dezvoltarea 
sistemului” (p. 6). Rezilienţa reprezintă o capacitate esenţială şi naturală a oricărei 
fiinţe umane de a face faţă circumstanţelor de viaţă aversive. În cazul copiilor şi al 
adolescenţilor, aceasta poate fi susţinută şi dezvoltată de figurile parentale care 
joacă un rol suportiv, prin încurajarea şi ajutorul acordat copiilor şi adolescenţilor, 
pentru a-şi dezvolta abilităţile necesare surmontării dificultăţilor vieţii.  
 

∗ Bursier postdoctoral, SOP HRD/159/1.5/S/133675, Beneficiar Academia Română, Filiala 
Iaşi, str. T. Codrescu, nr. 2, cod 700481, e-mail: maricimarius@yahoo.com. 

Rev. Psih., vol. 61, nr. 2, p. 133–144, Bucureşti, aprilie – iunie 2015 



 Marius Marici 2 134 

Relaţia cu părinţii reprezintă cea mai profundă, de durată şi cea mai apropiată 
experienţă pe care copiii o trăiesc până la vârsta majoratului, când se consideră că 
tânărul ar fi trebuit deja să fi beneficiat de socializarea necesară pentru a deveni o 
persoană independentă şi capabilă să facă faţă provocărilor vieţii. Ceea ce face ca 
acest lucru să se întâmple este tocmai dezvoltarea rezilientă, care este un proces 
continuu, de durată, multifaţetat şi grefat pe multiple interacţiuni dintre individ şi 
mediu. Cei mai mulţi cercetători sunt de părere că rezilienţa se dezvoltă ca urmare 
a interacţiunii dintre „mediu” şi „educaţie” în diferite domenii, prin dezvoltarea 
factorilor protectivi şi eliminarea sau diminuarea efectului factorilor de risc. 
Domeniile dezvoltării reziliente sunt multiple: domeniul individual, familial, şcolar, 
domeniul prieteniilor, precum şi domeniul comunitar. Acest articol îşi propune să 
răspundă la trei întrebări, şi anume: 

− Care aspecte ale controlului parental constituie factori de risc pentru 
dezvoltarea rezilientă a adolescenţilor? 

− Ce aspecte referitoare la conflictul părinte–adolescent contravin dezvoltării 
reziliente a adolescenţilor? 

− Cum devine conflictul părinte–adolescent patologic, în asociere cu controlul 
parental sau alte variabile? 

 
2. DEZVOLTAREA REZILIENTĂ ÎN CONTEXTUL CONTROLULUI PARENTAL 
 
În toate formele sale, controlul parental este operaţionalizat prin practici care 

reprezintă factori protectivi sau de risc pentru dezvoltarea copiilor şi a adolescenţilor. 
Controlul şi suportul parental reprezintă două componente esenţiale ale creşterii şi 
dezvoltării copiilor şi adolescenţilor (Baumrind, 1971). Cercetările sugerează că, în 
general, adolescenţii cred că părinţii au obligaţia de a le cere ascultare, reprezintă 
autoritatea legitimă, iar ei trebuie să asculte de părinţi (Smetana, 2011). În 
interacţiunea cu proprii copii, părinţii pot folosi o serie de practici care constituie 
fie factori de risc, fie factori protectivi pentru dezvoltarea rezilientă.  

Pentru a răspunde la prima întrebare de cercetare, am realizat o investigaţie 
exploratorie de tip calitativ privind practicile referitoare la controlul parental care 
promovează dezvoltarea rezilientă.  

 
2.1. SCOPUL CERCETĂRII 

 

Scopul demersului investigativ a fost să obţinem o listă a practicilor parentale 
care reprezintă factori de risc pentru dezvoltarea rezilientă a adolescenţilor în 
contextul relaţiei părinte-adolescent.  

 
2.2. PUBLICAŢIILE ANALIZATE 

 

Literatura de specialitate care şi-a centrat atenţia pe creşterea copiilor 
raportează nomenclatoare cu liste de factori de risc sau factori protectivi. Aceşti 
factori au fost determinaţi pe baza cercetărilor empirice. De obicei, nomenclatoarele 
conţin doar numele practicilor parentale, nu şi descrierea lor. În vederea realizării 
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cercetării, au fost selectate diverse publicaţii ştiinţifice semnificative, care prezentau 
factori de risc pentru un spectru larg de probleme psiho-comportamentale la copii 
şi adolescenţi. Au fost incluse următoarele surse: United States Public Health 
Service (2001), Day şi Wanklyn, (2012), Office of the Surgeon General (2001), 
U.S. Department of Health and Human Services, Goldstein şi Brooks (2012), 
National Crime Prevention Centre (2008).  

 
2.3. SELECŢIA ASISTENŢILOR DE CERCETARE 

 

Pentru ca rezultatele cercetării să fie caracterizate de un grad ridicat de 
obiectivitate, am selectat doi asistenţi de cercetare dintre cadrele didactice de la un 
colegiu prestigios din Suceava. Asistenţii de cercetare erau specializaţi în filologie. 
Aceştia au fost selectaţi în mod aleatoriu dintr-o listă de cadre didactice din 
domeniul ştiinţelor umaniste, pe baza unei ecuaţii de randomizare realizată în 
programul Excel. Un cadru didactic a refuzat participarea la cercetare, fiind selectat 
un altul în aceleaşi condiţii. A fost utilizată dubla codare, ca un mijloc de a testa 
fidelitatea codării interevaluatorilor (Miles şi Huberman, 1994). 

 
2.4. PROCEDURĂ 

 

Pentru a realiza selecţia factorilor de risc, asistenţii au fost instruiţi în 
prealabil privind procesul de selecţie şi cel de categorizare. Aceştia au primit 
explicaţii cu privire la scopul investigaţiei. Li s-au prezentat listele iniţiale cu 
factorii de risc, li s-a explicat criteriul de selecţie, realizându-se un exerciţiu ca 
model. Cerinţa adresată asistenţilor de cercetare a fost să selecteze factorii familiali 
expliciţi, care intervin în dezvoltarea rezilientă şi sănătoasă a adolescenţilor. 
Factorii familiali expliciţi au fost definiţi ca desemnând practicile parentale care 
influenţează personalitatea şi/sau comportamentele unui adolescent şi a căror 
acţiune necesită un contact conştient şi direct între părinţi şi adolescent, pe baza 
unei relaţii (de exemplu: abuzul parental). Apoi, asistenţilor de cercetare li s-a 
cerut: a) să lectureze listele cu factorii de risc; b) să selecteze dintre aceştia factorii 
de risc familiali expliciţi, potrivit criteriului şi c) să reducă lista factorilor, prin 
împărţirea pe categorii.  

Pentru a obţine lista finală (vezi Tabelul nr. 1), asistenţilor li s-a cerut să 
discute între ei şi să compare listele. Împreună cu investigatorul, a fost decisă o 
listă unică de categorii şi factori de risc pentru problemele psiho-comportamentale 
pe care adolescenţii le întâmpină. Acordul între asistenţi a fost de 85%. Principalele 
probleme pe care le-au întâmpinat au fost legate de denumirea unor practici 
parentale şi selecţia factorilor de risc parentali din lista iniţială, stabilită pe baza 
nomenclatoarelor raportate în literatura de specialitate.  

 
2.5. REZULTATE 

 

În urma analizei calitative, s-a obţinut o listă de factori de risc şi categorii de 
practici parentale privind dezvoltarea rezilientă a adolescenţilor.  
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Tabelul nr. 1 
Controlul parental: factori de risc pentru problemele psiho-comportamentale  

şi dezvoltarea rezilientă a adolescenţilor 

Categorii de practici parentale Factori de risc 
A. Stabilirea regulilor  Reguli permisive 

 Lipsa unor limite clare 
B. Monitorizare  Lipsa de supervizare din partea unui adult  

 Supervizarea scăzută 
 Monitorizarea scăzută 
 Stilul parental permisiv 

C. Disciplina   Lipsa disciplinei 
 Disciplina slabă 
 Disciplina inconsistentă 
 Disciplina severă  
 Disciplina punitivă  

D. Implicare scăzută  Implicarea parentală slabă 
 Neglijarea  

E. Supra-implicarea  Intruziunea parentală  
 Supracontrolul 

F. Relaţie disfuncţională  Ostilitatea parentală  
 Abuzul parental  
 Maltratarea copilului 

Notă: Aceste probleme au fost asociate cu: apartenenţa la găştile de tineri deviante sau cu potenţial 
infracţional, delincvenţa şi infracţionalitatea juvenilă, depresia, anxietatea, tulburările de autocontrol 
şi comportament, abuzul de substanţe (de exemplu: droguri), performanţele şcolare slabe.  

2.6. DISCUŢII PRIVIND REZULTATELE CERCETĂRII 
 

Rezultatele calitative pe care le-am prezentat mai sus sugerează că formele de 
control parental bazate pe permisivitatea regulilor, un nivel scăzut al supervizării şi 
monitorizării, severitatea disciplinării, intruziunea parentală în viaţa personală a 
adolescentului etc. sunt mai puţin eficiente în raport cu dezideratul dezvoltării 
sănătoase şi reziliente a adolescenţilor, întrucât socializarea nu are loc în condiţii 
normale, productive. În contextul controlului parental, eşecul părinţilor privind 
creşterea copiilor se datorează faptului că părinţii fie nu folosesc tehnici de control 
comportamental, fie acestea sunt prea slabe, fie greşit aplicate, fie aplicate cu o 
atitudine parentală neadecvată (Unnever, Cullen, & Agnew, 2006). În plus, orice 
practică parentală recomandată, folosită intensiv sau/şi în lipsa unui suport parental 
acordat copilului, devine o formă de control psihologic şi, prin urmare, conduce la 
consecinţe psiho-comportamentale negative şi la dezadaptarea în procesul dezvoltării 
(Barber, Stolz, & Olsen, 2005).  

Studiile care au valorificat teoria socio-cognitivă a domeniilor propusă de  
J. G. Smetana subliniază faptul că exercitarea controlului parental în domeniul 
vieţii personale a adolescenţilor se asociază cu probleme psiho-comportamentale. 
Cu alte cuvinte, nu doar tipul de control parental produce un efect în detrimentul 
dezvoltării, ci şi domeniul din viaţa adolescenţilor care este controlat. Adolescenţii 
tind să raporteze o credinţă mai puternică privind autoritatea legitimă a părinţilor 
de a-i controla în domeniul conduitei morale, însă o credinţă semnificativ mai slabă 
atunci când vine vorba despre viaţa personală (Smetanta, 2011).  
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De ce reprezintă factorii familiali expliciţi pe care i-am identificat un risc 
pentru dezvoltarea sănătoasă a adolescenţilor? În primul rând, factorii familiali şi 
cei parentali, cu deosebire, cei referitori la domeniul controlului parental, contează 
decisiv în creşterea armonioasă şi rezilientă a copiilor şi adolescenţilor. Astfel, 
studiul întreprins de Petrosino, Derzon şi Lavenberg (2009) a investigat rezultatele 
meta-analizelor realizate în domeniul dezvoltării sănătoase a copiilor şi adolescenţilor, 
centrându-şi atenţia pe factorii predictivi ai delincvenţei şi infracţionalităţii. Datele 
de factură meta-analitică au indicat că următorii factori protectivi au înregistrat cele 
mai ridicate valori ale corelaţiilor cu nivelul delincvenţei şi infracţionalităţii: 
educaţia şi expectanţele părinţilor (r = 0.30; N = 11415 subiecţi), abilităţile implicate în 
creşterea copiilor (r = 0.26; N = 4147 subiecţi), respectiv conflictul intrafamilial şi 
stabilitatea sistemului familial (r = 0.26; N = 3605 subiecţi). De asemenea, cercetările 
au documentat ideea potrivit căreia calitatea practicilor parentale privind creşterea 
copiilor moderează relaţia dintre factorii aversivi şi problemele de conduită 
(Masten et al., 1999). Aceasta înseamnă că tipul de practici parentale folosite 
determină tipul de consecinţe psiho-comportamentale. Într-un articol sugestiv, Why 
is „bad” parenting criminogenic? Implications from rival theories, J. D. Unnever, 
F. T. Cullen şi R. Agnew (2006) notau:  

 

„...oamenii de ştiinţă din domeniul social, inclusiv criminaliştii, cred că a fi 
un părinte «rău» este o cauză a problemelor comportamentale la adolescenţi. În 
literatura de specialitate, a fi un părinte «rău» înseamnă de obicei a fi ineficient, 
inapt sau disfuncţional, iar acest lucru este deseori înfăţişat ca un factor de risc 
pentru dezvoltarea socială nesănătoasă şi comportamentul antisocial...” (p. 3). 

 

În al doilea rând, factorii familiali expliciţi au o influenţă crucială asupra 
socializării copiilor şi a adolescenţilor. Deşi aceştia au nevoie de mai multe resurse 
pentru o dezvoltare sănătoasă şi rezilientă, controlul parental este important pentru 
că le furnizează limite în ceea ce priveşte acţiunile şi comportamentele, precum şi 
anumite graniţe în relaţiile interpersonale. Pe de altă parte, controlul le furnizează 
părinţilor informaţii despre comportamentele copiilor şi adolescenţilor şi despre 
activităţile lor, ceea ce le permite părinţilor să adopte măsuri preventive şi corective.  

În al treilea rând, formele de control parental care sunt recomandate de 
specialişti îşi datorează eficienţa, în primul rând, faptului că susţin formarea 
autocontrolului individual, inhibând astfel comportamentele deviante. Mai mult, 
controlul pe care părinţii îl exercită asupra acţiunilor şi comportamentelor copiilor/ 
adolescenţilor, precum şi asupra relaţiilor cu covârstnicii pe care aceştia le 
stabilesc, reduce şansa ca grupul de prieteni devianţi să exercite o influenţă 
negativă (Barber, Stolz, & Olsen, 2005).  

 
3. DEZVOLTAREA REZILIENTĂ ÎN CONTEXTUL  

CONFLICTULUI PĂRINTE-ADOLESCENT 
 
A doua întrebare de cercetare, la care ne-am propus să răspundem în această 

lucrare, se referă la aspectele asociate conflictului părinte-adolescent care contravin 
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dezvoltării reziliente a adolescenţilor. Prin el însuşi, conflictul părinte–adolescent 
nu este nici negativ, nici pozitiv. Valenţa sa depinde de consecinţele pe care le produce. 
Rezultatele cercetărilor sugerează asocierea dintre frecvenţa (sau intensitatea) 
conflictelor părinţi–adolescenţi şi stima de sine scăzută (Shek, 1997), depresia 
(Dekovic, 1999), problemele de comportament la şcoală (Chiu, Shiue, & Lee, 
2002), comportamentele antisociale (Shek & Ma, 2001) sau disconfortul în planul 
funcţionării emoţionale (Shek, 1998). În plus, numeroase lucrări includ conflictul 
familial sau conflictul dintre părinţi şi copii/adolescenţi în categoria factorilor de 
risc pentru apariţia diferitelor probleme psiho-comportamentale (Derzon, 2010). 
Totuşi, nu toţi copiii sau adolescenţii care sunt expuşi conflictelor familiale dezvoltă 
probleme psiho-comportamentale (Fincham, 1994), ceea ce înseamnă că este 
probabil ca unele conflicte dintre părinţi şi copii să producă o funcţionare dezadap-
tativă din punct de vedere clinic, pe când altele nu. Psihosociologia conflictelor 
susţine că atunci când suma beneficiilor este mai mare decât suma pierderilor, un 
conflict devine benefic (Stoica-Constantin, 2002). În aceeaşi direcţie, teoria socio-
cognitivă a domeniilor sugerează funcţia normativă a conflictelor pe care adolescenţii 
le experimentează, acestea contribuind la creşterea autonomiei şi la dobândirea 
independenţei adolescenţilor faţă de părinţi (Smetana, 2011). Prin urmare, conflictele 
pot fi necesare şi benefice în anumite etape ale creşterii şi dezvoltării 
adolescenţilor. De obicei, conflictele dintre părinţi şi adolescenţi au la bază mici 
probleme din viaţa de zi cu zi, neimportante (Turliuc & Marici, 2013) şi doar o 
minoritate dintre adolescenţi experimentează conflicte grave cu părinţii, cum sunt 
cele care implică domeniul counduitei morale (Smetana, 2011). Chiar dacă unele 
studii (Laursen, Coy, & Collins, 1998) sugerează tendinţa de intensificare până în 
adolescenţa mijlocie a afectivităţii negative datorată conflictelor pe care adolescenţii le 
au cu părinţii, există relativ puţine studii care au investigat procesele ce explică 
consecinţele conflictelor dintre părinţi şi adolescenţi, fiind neclar care sunt factorii 
care discriminează între conflictul constructiv şi cel distructiv. Astfel, „Condiţiile în 
care conflictul părinte-adolescent este relaţionat pozitiv sau negativ cu funcţionarea 
psihologică a adolescenţilor nu sunt însă bine înţelese” (Branje, van Doorn, van der 
Valk, & Meeus, 2009, p. 195). 

Studiile care au avut la bază teoria socio-cognitivă a domeniilor susţin că 
doar o minoritate clinică dintre adolescenţi (şi anume cei cu tulburări de conduită şi 
tulburare de comportament opoziţional) au conflicte grave cu părinţii, iar acestea 
sunt doar în domeniul conduitei morale, unde sunt şi mai intense. Teoria socio-
cognitivă a domeniilor vizează, în mod special, credinţele adolescenţilor privind 
autoritatea parentală. Astfel, „Adolescenţii cred cu tărie că părinţii nu au autoritatea 
să controleze domeniul personal” (Smetana, 2011, p. 190), însă „...cred, în mod 
covârşitor, că părinţii au autoritatea să controleze domeniul moral şi convenţional…”. 
Această credinţă nu se schimbă în timp (idem). Conflictele din domeniul vieţii 
personale a adolescenţilor înregistrează o frecvenţă mai mare şi au consecinţe 
negative în planul dezvoltării psiho-comportamentale a adolescenţilor. Din acest 
motiv, părinţii nu trebuie să le controleze adolescenţilor viaţa personală, ci doar 
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domeniul social, orice intervenţie în domeniul personal al adolescentului fiind 
nepotrivită (Hasebe, Nucci, & Nucci, 2004).  

Cele mai multe cercetări au vizat frecvenţa conflictelor dintre părinţi şi 
adolescenţi, intensitatea conflictelor fiind ignorată. Un studiu realizat pe un 
eşantion de convenienţă format din adolescenţi români a arătat că, indiferent de 
domeniile vizate, o intensitate ridicată a conflictelor dintre părinţi şi adolescenţi 
este asociată cu probleme în ceea ce priveşte funcţionarea internă (psiho-emoţională) şi 
cea externă (Marici, 2015). Cele două domenii ale funcţionării individuale sunt 
denumite în literatura de specialitate internaţională prin termenii internalizing 
behaviors/problems, respectiv externalizing behaviors. Conform studiului realizat 
de M. Marici (2015), discuţiile dintre părinţi şi adolescenţi, în care protagoniştii 
experimentează furia, au potenţialul de a produce consecinţe negative, probabil 
datorită emoţiilor negative care li se asociază. În plus, autorul studiului concluzionează 
că ceea ce ar putea explica efectele negative ale conflictului părinte–adolescent 
este, mai degrabă, intensitatea conflictului decât frecvenţa acestuia.  

O altă cercetare relevantă pentru explicarea mecanismelor şi a consecinţelor 
pe care conflictele dintre părinţi şi adolescenţi le au, a fost realizată de K.-H. Yeh 
(2011). Cercetarea a pornit de la ipoteza generală că dezvoltarea dezadaptativă a 
adolescenţilor se datorează stresului survenit ca urmare a numeroaselor conflicte pe 
care le au cu părinţii, acestea reprezentând principala sursă de stres la vârsta 
adolescenţei (Chan, 1998). Ipoteza are la bază ideea că relaţiile conflictuale ale 
adolescenţilor interferează negativ cu autocontrolul emoţiilor, iar emoţiile sunt 
rezultatul tipului de interpretări pe care adolescenţii le fac cu privire la conflictele 
pe care le experimentează. Dacă interpretările cognitive ale adolescenţilor sunt 
negative, atunci acestea conduc la consecinţe psiho-comportamentale negative, iar 
dacă interpretările sunt pozitive şi conflictul este văzut ca fiind necesar, constructiv 
sau inofensiv, atunci consecinţele psiho-comportamentale sunt pozitive sau neutre 
(Holmbeck, 1996). Pornind de la acest cadru teoretic, studiul lui Yeh (2011) a lansat 
două ipoteze de lucru, pentru care a adus dovezi empirice, şi anume: a) atunci când 
un conflict este declanşat de comportamente ale părinţilor cum ar fi abuzul, lipsa de 
respect sau atacul la persoană, furia adolescenţilor este cel mai bun mediator al 
relaţiei dintre conflictul părinte-adolescent şi comportamentul violent al adolescenţilor 
şi b) resentimentul, ameninţarea şi blamarea de sine sunt variabilele care au cea 
mai puternică contribuţie în medierea relaţiilor dintre conflictul părinte–adolescent 
şi problemele psiho-emoţionale ale adolescenţilor. Rezultatele au arătat că resenti-
mentul a fost cel mai puternic mediator al relaţiei dintre conflictul părinte–adolescent şi 
simptomele psiho-somatice, efectul de mediere fiind parţial. În cazul taţilor, 
resentimentul a mediat total relaţia dintre conflictul cu adolescenţii pe care îi aveau 
în creştere şi retragerea acestora din activităţile sociale. Pentru mame, resentimentul şi 
blamarea de sine au mediat total relaţia dintre conflictul cu adolescenţii şi retragerea 
acestora din urmă din activităţile sociale. De asemenea, atât în cazul conflictului 
mamă–adolescent, cât şi în cel al conflictului tată–adolescent, furia şi resentimentul 
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au mediat total relaţia dintre intensitatea conflictului şi frecvenţa comportamentelor 
violente ale adolescenţilor. Acest studiu sugerează nu doar că emoţiile negative 
mediază relaţia dintre conflictul părinte–adolescent şi problemele psiho-comporta-
mentale, ci şi faptul că o anumită emoţie negativă ar putea fi asociată cu anumite 
probleme psiho-comportamentale. De fapt, studiile centrate pe rolul emoţiilor 
negative sugerează că fiecare emoţie are o anumită temă de acţiune sau valenţă 
motivatoare (de exemplu, tema de acţiune a furiei este atacul la persoană).  

Siffert şi Schwarz (2011) au arătat că stilul parental negativ de rezolvare al 
conflictelor cu proprii copii (bazat, de exemplu, pe retragere sau pe provocarea de 
conflicte), la fel ca multe alte practici parentale, tinde să se asocieze pozitiv cu 
ideaţiile privitoare la ameninţare, sentimentul de vină personală şi cu problemele 
psiho-emoţionale în rândul copiilor. Însă, în cazul în care copiii deţin strategii 
dezadaptive de control emoţional, atunci aceştia nu reuşesc să reziste aversiunii şi 
dezvoltă emoţii negative, care conduc la probleme psiho-emoţionale şi de com-
portament.  

Un alt factor care poate explica rezilienţa adolescenţilor în contextul conflictelor 
pe care le au cu părinţii se referă la abilităţile de rezolvare a conflictelor, pe care 
adolescenţii le deţin. În acest sens, un studiu realizat de Branje, van Doorn, van der 
Valk şi Meeus (2009) a arătat că relaţia pozitivă dintre problemele psiho-
emoţionale de adaptare în rândul adolescenţilor şi frecvenţa conflictelor cu părinţii 
este mult mai puternică atunci când adolescenţii au un stil negativ de rezolvare a 
conflictelor, comparativ cu situaţia în care adolescenţii au un stil pozitiv. Conform 
datelor raportate de autorii citaţi, comparativ cu adolescenţii care folosesc strategii 
de rezolvare pozitivă a conflictelor (de exemplu: înţelegerea perspectivei celorlalţi, 
identificarea raţională a unui compromis etc.), cei care tind să îşi rezolve conflictele cu 
părinţii printr-o combinaţie ce presupune angajarea intensă prin abuzuri verbale, 
furie sau pierderea autocontrolului, cedarea (acceptarea pasivă a perspectivei 
celorlalţi) sau retragerea (evitarea conflictului, fără a-l rezolva) tind să raporteze 
mai multe probleme psiho-emoţionale. De asemenea, adolescenţii care tind să se 
retragă din conflictele cu părinţii raportează un nivel mai ridicat al agresivităţii 
directe sau indirecte în relaţiile cu ceilalţi, precum şi al comportamentelor delincvente. 
Viitoarele cercetări ar trebui să investigheze asocierea dintre diferitele stiluri de 
rezolvare a conflictelor la adolescenţi şi emoţiile pe care aceştia le trăiesc, pentru a 
valida ipoteza conform căreia emoţiile au consecinţe negative diferenţiate în planul 
funcţionării psiho-comportamentale.  

Dintr-un alt punct de vedere, ideile sau credinţele iraţionale stau la baza 
emoţiilor implicate într-un conflict şi ar putea avea o influenţă negativă decisivă în 
planul dezvoltării reziliente a adolescenţilor. Atunci când intră într-un conflict, atât 
părinţii cât şi copiii pot dezvolta anumite idei iraţionale (de exemplu: credinţe 
exagerate, rigide sau absolutiste despre comportamentele celorlalţi sau relaţiile cu 
aceştia) care menţin sau amplifică conflictul. Ideile disfuncţionale ale părinţilor se 
pot referi la obedienţă (de exemplu: ,,Copiii ar trebui să asculte întotdeauna!”) sau 
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la intenţiile răutăcioase ale copiilor (de exemplu: ,,Copilul o face intenţionat!”), în 
timp ce ideile copiilor se pot referi la faptul că regulile părinţilor sunt nedrepte sau 
copiilor ar trebui să li se permită să facă tot ceea ce doresc (Robin & Foster, 1989). 
În plus, credinţele disfuncţionale privitoare la relaţiile cu ceilalţi determină tipul de 
reacţie faţă de conflict. De exemplu, dacă un adolescent crede că dacă nu vorbeşte 
cu părinţii, conflictul cu aceştia se va rezolva de la sine, atunci, probabil, adolescentul 
va manifesta un comportament de evitare (Kayser & Himle, 1994), ceea ce va 
conduce la menţinerea sau agravarea conflictului şi va determina anumite probleme 
în plan psiho-comportamental.  

În concluzie, dovezile pe care le-am trecut în revistă subliniază că cele mai 
importante caracteristici ale conflictelor dintre părinţi şi copii/adolescenţi sunt 
intensitatea, conţinutul şi durata, respectiv ideile iraţionale despre conflict şi stilul 
de rezolvare al conflictelor (Barthassat, 2014). Grych şi Fincham (1990) au sugerat 
că efectul acestor caracteristici este cumulativ, iar conflictele care sunt intense şi 
rămân nerezolvate pe o perioadă îndelungată de timp, precum şi cele care afectează 
copiii, familia sau relaţia de cuplu sunt percepute de către adolescenţi ca asociindu-se 
cu un nidel ridicat de stres (Grych & Fincham, 1990). Cercetările viitoare ar trebui 
să investigheze efectul unic şi cel combinat pe care aceste variabile îl au în planul 
dezvoltării reziliente a copiilor şi adolescenţilor.  

 
4. CONTROLUL ŞI CONFLICTUL PĂRINTE-ADOLESCENT  

ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII REZILIENŢEI LA COPII 
 
O altă temă de cercetare la care încercăm să răspundem se referă la patologia 

conflictului părinte-adolescent, în asociere cu controlul parental sau alte variabile. 
Pentru a propune un model care să disocieze conflictul constructiv de cel 

distructiv, Barthassat (2014) a pornit de la cadrul teoretic cognitiv-contextual propus 
de J. H. Grych şi F. D. Fincham (1990), precum şi de la ipoteza securităţii 
emoţionale a lui E. M. Cummings şi P. T. Davies (1994). Autorul considera că linia 
de demarcaţie dintre cele două tipuri de conflicte poate fi stabilită pornindu-se de la 
efectele cognitive, emoţionale sau comportamentale diferenţiate pe care conflictele 
cu părinţii le au asupra copiilor/adolescenţilor. Astfel, conflictul constructiv tinde 
să contribuie la dezvoltarea rezilienţei, în timp ce conflictul distructiv reprezintă un 
factor frenator. În baza ipotezei securităţii emoţionale, dacă un anume compor-
tament activat în conflictul cu părinţii provoacă reacţii emoţionale mai degrabă 
negative decât pozitive pentru adolescenţi, atunci conflictul poate fi etichetat ca 
fiind distructiv, deoarece slăbeşte securitatea emoţională. Invers, dacă un anume 
comportament provoacă în rândul adolescenţilor reacţii emoţionale mai degrabă 
pozitive decât negative, atunci conflictul poate fi etichetat ca fiind constructiv. 
Comportamentele distructive includ ameninţările, agresiunea verbală sau fizică, 
ostilitatea, violenţa etc., iar cele constructive implică eforturile comune orientate 
către găsirea unor soluţii, explicaţiile pe care părinţii le dau copiilor etc. (Cummings & 
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Davies, 2002). Conflictele constructive conduc la optimism şi la dezvoltarea 
rezilientă, iar cele distructive la judecăţi negative şi dificultăţi în domeniul 
autocontrolului.  

 
5. CONCLUZII 

 
Scopul acestui studiu a fost să investigheze factorii de risc privind dezvoltarea 

rezilientă a adolescenţilor, să rezume literatura ştiinţifică privind factorii implicaţi 
în conflictul părinte-adolescent care împiedică dezvoltarea rezilientă şi, de 
asemenea, să argumenteze dezvoltarea patologiei conflictului în raport cu anumite 
variabile asociate.  

Rezultatele au indicat că factorii de risc pentru problemele psiho-comporta-
mentale la adolescenţi, din sfera controlului parental, se referă la: stabilirea regulilor, 
monitorizarea, disciplina, implicarea scăzută, supraimplicarea, sau relaţia dis-
funcţională. În plus, literatura de specialitate a indicat că cele mai importante 
caracteristici ale conflictului, sub aspectul consecinţelor psiho-comportamentale se 
referă la intensitatea conflictului, stresul resimţit de adolescenţi în conflict, conţinutul 
său, durata, ideile iraţionale despre conflict sau stilul de rezolvare al conflictelor. 
În final, conflictul părinte-adolescent devine patologic atunci când elementele 
cognitive şi cele afective sunt asociate cu efecte negative psiho-comportamentale 
asupra dezvoltării copiilor şi adolescenţilor.  
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REZUMAT 

Cercetările în domeniul creşterii copiilor şi adolescenţilor au evidenţiat faptul că dezvoltarea 
adaptativă necesită un nivel ridicat al controlului parental. În plus, din perspectiva teoriei socio-
cognitive a domeniilor, conflictul părinte-adolescent este normativ şi contribuie la dobândirea 
autonomiei şi a independenţei de către adolescenţi. Cu toate că atât controlul parental, cât şi conflictul 
părinte-adolescent joacă, deopotrivă, un rol determinat şi pozitiv în dezvoltarea adolescenţilor, există 
încă o dezbatere ştiinţifică cu privire la graniţa dintre aspectele normative şi cele dezadaptative ale 
conflictului, precum şi la condiţiile care favorizează dezvoltarea rezilientă a adolescenţilor, în 
contextul conflictelor pe care le au cu părinţii. Scopul lucrării este de a sumariza rezultatele celor mai 
relevante cercetări privind efectul direct sau mediat, prin intermediul conflictului părinte-adolescent, 
pe care controlul parental îl are asupra dezvoltării reziliente a adolescenţilor. În principal, prezentul 
studiu trece în revistă principalele forme de control parental şi cele mai importante aspecte ale 
conflictului dintre părinţi şi adolescenţi care reprezintă factori de risc/protectivi. Studiile indică faptul 
că există forme patologice ale controlului parental (de exemplu: control comportamental slab sau 
inconsistent, intruziune psihologică etc.), precum şi ale conflictului părinte-adolescent (de exemplu: 
conflict foarte intens, tăcut sau de durată etc.) care reprezintă factori de risc pentru diverse probleme 
de dezvoltare. Stadiul actual al cercetării în domeniul parenting-ului sugerează nevoia de a investiga 
conflictul părinte-adolescent din punctul de vedere al variabilelor care au potenţialul de a transforma 
conflictul normativ şi pe cel constructiv în factori de risc pentru dezvoltarea rezilientă a adolescenţilor. 



CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

CORNELIA RADA, CORINA BISTRICEANU PANTELIMON (Coordinators), 
Challenges of Contemporary Family. Psycho-Socio-Medical Perspectives, 
Bucureşti, Editura Universitară, 2015, 211 p. 

The volume Challenges of Contemporary Family. Psycho-Socio-Medical 
Perspectives, coordinated by PhD Cornelia Rada and PhD Corina Bistriceanu 
Pantelimon consists of twelve chapters approaching various aspects of family life. 
Under the coordinators’ guidance, authors from various specialty fields (medicine, 
psychology, sociology, ethnology) intertwine their research results into fully shaping a 
coherent and comprehensive image of contemporary family functions but also of 
some of the most prominent dysfunctions that contemporary family is facing. 

Adina Baciu study highlights certain anthropological life facets in families 
with children with sensorial disabilities, without leaving aside certain socio-
psychological implications. The author also emphasizes the importance of cooperation 
of families facing such problems with specialists from various fields in order to 
develop a support system able to suit their particular needs and sustain optimal 
growth and development of these children and their socio-professional integration 
as adapted adults. 

Transformations of family patterns from rural areas in modern and con-
temporary era are approached by Burghele Camelia in the second chapter. The 
author identifies structural and functional changes affecting almost all stages in the 
life of traditional family, from its creation and up to the way it functions later as an 
extended family. Under pressure from contemporary realities, traditional family 
functions are reconstructed in ways on which investigations – including ethnographic – 
have to settle on in future. 

The influence of family environment on the relational model of adolescents 
and young people is investigated by Cristina Faludi and Csaba László Dégi in an 
extremely thorough research. Their findings strengthened both theoretically by an 
up-to-date bibliography and empirically – by results of an innovative research 
study of Romanian family – refer to the association of environmental dimensions 
of family of origin with aspects of romantic relations or solitude as a lifestyle 
choice among young people. The chapter highlights that dysfunctions in family of 
origin may influence young people’s forms of social and familial integration. 
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Alina Ferdohleb performs a secondary data analysis on the working conditions 
of employees in Moldova. Socio-occupational and familial factors are identified, 
but also institutional functioning dimensions that could support rehiring disabled 
persons or those who have suffered work-related injuries or illnesses. Particular 
emphasis is put in this paper on the role of occupational health services in 
coordinating the process of professional reintegration. 

Deficiencies in one of the basic functions of family, the one referring to 
subsistence and nutrition of family members is addressed in the chapter signed by 
Raluca Mihaela Hodorcă and Adriana Albu. Authors determine how adolescents’ 
self-perceived body weight influences their eating habits. The issue, particularly 
acute in many contemporary families, is documented both bibliographically as well 
as empirically by a study conducted on adolescents, investigating the relationship 
between daily food intake and the way they appreciate their weight.  

Rodica Matei approaches the dysfunctions that might occur from the manner 
mother and child relate from a psychological perspective. The author reviews 
classical theoretical considerations that may not be ignored, concerning the 
influence of family environment and especially the interaction with the mother on 
children’s further development. The study is also sustained by some interesting case 
studies. A valuable part of her contribution consists in the therapeutic recom-
mendations made for avoiding dysfunctional situations in family life. 

Bianca Peltea’s paper synthesizes known modifications in family modus 
operandi. The author reviews the main cultural and historical models of the family, 
from the ancient Greek family to the contemporary one, highlighting developments 
not only in family functions and subsequent related dysfunctions but also the 
sequence of paradigms by which they have been understood, addressed and attempted 
to rebalance. 

Mihail Cristian Pîrlog, Cristina Cotocel, Răzvan Turcu and Anca Chirita present 
in a unique study, a radiography of the psychopathology caused by altered 
traditional family pattern transformed by the increasingly powerful action of 
contemporay lifestyle. Anomia, streamlining family structure, dissolution of roles 
and associated relationships predicts a malfunction caused by the invasion of urban 
models on traditional family’s life pattern. 

An interesting study, signed by Gabriela Popescu and Bianca Peltea, 
introduces us to the issue of intergenerational approaches within family psychology. 
Restoring ties between present members and the absent or missing ones in the 
family group structure is recommended as a viable solution to problems of dys-
functional families. We are presented theories, basic tools of these therapies and 
methods by which families at risk can be rebalanced. 

Sociological references for changes in the performance of contemporary 
family are highlighted in the chapter signed by Popescu Iuliana Monica and Ionel 
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Nicu Sava. The authors identify developments and obviously involutions or com-
plications in family functioning due to technological and informational progress, 
increasing migration and changing lifestyles in global society. 

Cornelia Rada and Beatrice Manu present, from a psycho-sociological 
interdisciplinary perspective, the results of a comprehensive study on the manner in 
which children education is performed within the family and how parental control 
is carried out. Quantitative research is backed up by extensive modern statistical 
methods and complemented by a comprehensive qualitative study. In the context of 
exploring contemporary Romanian family functions, field results are highly significant 
for revealing family developments less present in Romanian scientific literature. 

The chapter signed by Corina Zugravu is re-evaluating the importance that 
appropriate execution of family duties and maintenance of family lifestyle, even in 
an era dominated by the individual upholding in the extra-familial space, has on 
health. The influence of dietary and nutritional habits of the originating family on 
its members is underlined. The custom of eating within the family is identified both 
with its cultural and social role as well as by it’s of great sanogenic potential. 

The diversity of issues addressed and the manner theoretical concepts from 
different areas of study interlink with results of field researches – many of them, 
unique – allows this volume to recommend itself as an imperative one in any 
reference list concerning the family topic. 

Suzana Turcu 



 



IN MEMORIAM 

URSULA MARIANA ŞCHIOPU (30.VII.1918 – 27.II.2015) 

În data de 27 februarie 2015, la onorabila vârstă 
de 97 de ani, a trecut în nefiinţă prof. univ. dr. docent al 
Universităţii Bucureşti, Ursula Mariana Şchiopu, cunoscut 
şi foarte apreciat om de ştiinţă român, psiholog şi poet, 
cu o activitate îndelungată, cu merite remarcabile în 
cariera didactică şi în cea de cercetător ştiinţific. 

Prof. Ursula Şchiopu s-a născut în comuna Mihai 
Viteazul, judeţul Cluj. A urmat cursurile Facultăţii de 
Filosofie şi Litere din cadrul Universităţii Bucureşti 
(1937–1941). În anul 1949 a devenit asistent la catedra 
de psihologie a Facultăţii de Filosofie, iar mai târziu, 
lector (1950), conferenţiar (1963), profesor universitar 
(1967) şi conducător de doctorate în domeniul ştiinţelor 
psiho-pedagogice. În anul 1963 şi-a susţinut teza de doctorat cu titlul Dezvoltarea 
operativităţii gândirii la copiii între 7 şi 11 ani, cu multe idei interesante pentru 
psihologia românească. A atras atenţia asupra importanţei relaţiilor dintre aptitudinile 
intelectuale specifice (sistemele de operaţii şi algoritmi) şi calităţile nespecifice 
(trăsături intelectuale generale ale gândirii copiilor), ajungând la concluzia că 
transferul şi generalizarea în gândire se realizează prin intermediul fondului de 
operativitate nespecifică. 

Prof. Ursula Şchiopu a făcut parte dintr-o pleiadă de mari savanţi, grupaţi în 
jurul academicianului Mihail Ralea, printre care: prof. dr. Gh. Zapan, prof. Tatiana 
Slama Cazacu, acad. Mihai Beniuc, acad. Alexandru Roşca, Traian Herseni, C. Botez, 
Paul Popescu-Neveanu ş.a. Cei menţionaţi, şi alţii desigur, au pus bazele, sau cum 
se spune, au fundamentat sistemul instituţiilor naţionale de psihologie din ţara 
noastră: Catedra de psihologie a Facultăţii de filosofie, Institutul de psihologie al 
Academiei Române, Revista de psihologie (1955), revista în limbi străine „Revue 
roumaine des sciences sociales, serie de psychologie (1964), Asociaţia psihologilor 
din România (1964). Aportul profesoarei Ursula Şchiopu la fundamentarea acestor 
instituţii este foarte preţios. Prin acest sistem de instituţii, România a intrat în 
rândul ţărilor cu un sistem modern de organizare a psihologiei pe plan naţional, 
fapt care ne-a permis, ulterior, afilierea asociaţiei noastre la Uniunea Internaţională 
de Psihologie Ştiinţifică. Prof. Ursula Şchiopu a fost membră de onoare în organismele 
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de conducere ale acestor instituţii naţionale: consiliul ştiinţific al Institutului de 
Psihologie, comitetul de redacţie al revistelor de psihologie, comitetul de conducere 
al asociaţiei psihologilor. În Institutul de Psihologie al Academiei, condus de acad. 
Mihail Ralea, Ursula Şchiopu a fost şefă a secţiei de psihologia copilului şi a 
dezvoltării, încadrată cu un colectiv de tineri cercetători. Au efectuat studii şi 
cercetări cu caracter teoretic şi aplicativ în domeniul psiho-pedagogiei cu o 
tematică variată, publicate în Revista de psihologie şi Revue: „Atenţia şi activitatea 
de orientare” (1959), „Aspecte ale planificării muncii şcolarului” (1960), „Dezvoltarea 
sensibilităţii cromatice la elevii din clasele 1–11” (1962), în colaborare cu A. Turcu,  
M. Gârboveanu şi T. Ghimpu, „Studiu asupra creaţiei artistice în desenele copiilor” 
(1962), „Dezvoltarea gândirii cauzale la preşcolari” (1962), „Aspecte ale dezvoltării 
activităţii intelectuale a şcolarilor” (1962), în colaborare cu A. Turcu şi M. Gârboveanu 
ş.a. 

Prof. Ursula Şchiopu şi colaboratorii au pus bazele unui laborator pentru 
studiul învăţării profesiunilor din agricultură: la conducătorii auto, la tractorişti şi la 
alţi specialişti cu acelaşi profil. 

În afara revistelor de psihologie, prof. Ursula Şchiopu a mai făcut parte din 
comitetele de redacţie ale altor publicaţii: Revista de pedagogie, Tribuna Şcolii, 
Colocvii, Analele Universităţii Bucureşti. A lucrat, de asemenea, în cadrul Comisiei 
centrale de ştiinţe sociale a Ministerului Învăţământului. 

În anii în care a lucrat în Institutul de Psihologie, prof. Ursula Şchiopu a 
participat la organizarea şi conducerea conferinţelor naţionale de psihologie (1966, 
1968 ş.a.) şi la numeroase alte conferinţe organizate de Institutul de cercetări 
pedagogice şi psihologice şi Catedra de psihologie a Universităţii Bucureşti. 

În anul 1982, după înscenarea politică „meditaţia transcendentală” organizată 
de ceauşişti împotriva Institutului de Cercetări Pedagogice şi Psihologice, care s-a 
finalizat cu desfiinţarea institutului, prof. Ursula Şchiopu a preluat funcţia de 
secretar de redacţie al revistelor de psihologie. A asigurat, împreună cu prof. Ion 
Radu şi dr. V. Ceauşu, continuitatea apariţiei celor două reviste într-o perioadă de 
timp foarte dificilă, în care mai mulţi membri ai institutului şi ai comitetului de 
redacţie au fost trimişi la munci necalificate. Îi datorăm prof. Ursula Şchiopu o 
profundă recunoştinţă pentru devotamentul său şi sprijinul nepreţuit acordat 
revistelor de psihologie. 

În îndelungata sa activitate de cercetare, prof. Ursula Şchiopu a avut multe 
contribuţii personale în diverse ramuri ale psihologiei româneşti, în mod special în 
psihologia copilului şi a dezvoltării ontogenetice. A studiat o serie de probleme 
cum sunt: relaţia dintre învăţare şi dezvoltare, formarea conceptelor, dezvoltarea 
aptitudinilor şi inteligenţei, relaţia dintre limbaj şi gândire, formarea conştiinţei de 
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sine, formarea şi afirmarea personalităţii elevilor, conduitele de grup, integrarea 
socială, orientarea şcolară şi profesională. 

O atenţie specială a fost acordată psihologiei vârstelor: copilăria, adolescenţa 
cu crizele specifice, maturitatea, tinereţea, bătrâneţea, inclusiv declinul. Foarte 
importantă este concepţia Ursulei Şchiopu referitoare la criteriile, reperele psiho-
genetice de apreciere şi diferenţiere psihologică a vârstelor, începând de la copilărie 
până la bătrâneţe. În tratarea acestor probleme, Ursula Şchiopu a ţinut cont de 
teoriile formulate de cele mai cunoscute personalităţi în acest domeniu: A. Gessell, 
J. Piaget, H. Wallon, A. Chircev, A. N. Leontiev ş.a. Autoarea a susţinut necesitatea 
depăşirii unor abordări limitante la un criteriu sau altul al dezvoltării. Punctul de 
vedere al prof. Ursulei Şchiopu este apropiat de cel susţinut de J. Piaget: ar trebui 
să se ia în consideraţie un multiplu de criterii bazat pe nivelul de dezvoltare a 
inteligenţei, aceasta fiind de fapt caracteristica de maximă semnificaţie în diferenţierea 
vârstelor. 

Esenţiale printre contribuţiile ştiinţifice ale Ursulei Şchiopu sunt şi cele 
referitoare la metodologia cercetărilor psiho-pedagogice. Pe lângă observaţie, 
experiment, convorbiri cu elevii ş.a., se are în vedere şi posibilitatea utilizării 
testelor diagnostice pentru diferite funcţii sau procese psihice. Cursul susţinut de d-
sa, Introducere în psihodiagnostic (1970) configurează obiectul şi sarcinile 
psihodiagnozei, având un rol esenţial în orice evaluare şi în orice program de 
psihoterapie. Totodată, cititorul este avertizat asupra valorii limitate a testelor şi 
asupra pericolului de a prelua odată cu instrumentul şi unele teorii eronate ale celor 
care le-au elaborat. 

Cercetările ştiinţifice desfăşurate de prof. Ursula Şchiopu au fost valorificate 
într-un număr impresionant de lucrări publicate: peste 200 de articole în reviste de 
specialitate şi un număr de 26 de volume apărute în edituri de prestigiu din ţara 
noastră. Considerăm chiar şi simpla menţionare a titlurilor acestor volume poate să 
ne întregească imaginea asupra realizărilor cu totul excepţionale ale autoarei: 
„Dicţionar enciclopedic”, Tipografia Universităţii Bucureşti (1969), coordonator, 
„Probleme psihologice ale jocului şi distracţiilor”, Editura Didactică şi Pedagogică, 
1970, coordonator şi autor, „Psihologia copilului”, Editura Didactică şi Pedagogică 
(1976), „Psihologia educaţiei şi dezvoltării”, coordonator şi coautor, volum apărut 
în seria „Sinteze de psihologie contemporană”, Editura Academiei (1983), 
„Adolescenţă, personalitate, limbaj”, Editura Albatros (1989), colaborare cu  
E. Verza, „Psihologia vârstelor”, Editura Didactică şi Pedagogică (1997), colaborare 
cu E. Verza, „Psihologia generală a copilului, pentru şcolile pedagogice” (1982), 
„Psihologia artelor”, EDU (1999), „Psihologia diferenţială”, în 2 volume, Press 
(2006), „Istoria psihologiei”, Editura Academiei (2007), „Criza de originalitate la 
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adolescenţi”, Editura Didactică şi Pedagogică (1970), coordonator şi autor, 
„Dicţionar enciclopedic de psihologie” coordonator, Editura Babel (1997). 

În lucrările menţionate, prof. Ursula Şchiopu şi-a demonstrat erudiţia, 
abilităţile de sinteză a cunoştinţelor provenind dintr-un număr imens de surse 
bibliografice din ţară şi de peste hotare, cu cei mai reprezentativi autori. 

Încă din timpul vieţii, prof. Ursula Şchiopu s-a bucurat de o binemeritată 
recunoaştere ştiinţifică: lucrarea sa „Psihologia copilului” a fost premiată de 
conducerea Ministerului Învăţământului. A fost distinsă cu titlul de Doctor honoris 
cauza din partea Universităţii de Vest din Timişoara şi din partea Universităţii 
Ovidiu din Constanţa. În anul 1999 a primit premiul de excelenţă din partea 
Canalului Cultural al Societăţii Române de Radiodifuziune, iar în anul 2000, 
distincţia „Outstanding intelectualls of the 20 th Century” din partea International 
Bibliographical Center, Cambridge, Anglia. 

Ursula Şchiopu a fost un excelent profesor cu o prodigioasă carieră didactică, 
a fost admirată şi iubită de toţi studenţii şi doctoranzii săi pe care i-a îngrijit, educat 
şi crescut, ca o adevărată mamă. A condus peste 52 de doctoranzi din ţară şi 
străinătate. S-a bucurat de stima şi respectul cuvenit din partea colegilor de breaslă. 
Multe dintre ideile sale preţioase au fost deja preluate, aprofundate şi duse mai 
departe de cei care i-au fost mai întâi studenţi, doctoranzi şi apoi colegi, devenind, 
la rândul lor, mari personalităţi în psihologia românească. Viitorii studenţi, doctoranzi 
şi tineri cercetători vor avea în persoana Ursulei Şchiopu un exemplu demn de 
urmat. 

Nu putem încheia această scurtă prezentare a personalităţii prof. Ursula 
Şchiopu, fără să amintim de opera sa poetică în care sunt incluse şapte volume de 
versuri. Rima, metafora, versurile bine ticluite i-au fost la îndemână pentru exprimarea 
unor idei şi stări de spirit alese pe care a dorit să le comunice semenilor. Să 
amintim şi faptul că a fost membră a Uniunii Scriitorilor din România. Urmează 
cele mai frumoase titluri: „Drum printre zodii”, 1939, „Cer troglodit”, 1942, „Poeme”, 
1967, „Reîntoarcerile”, 1973, „Peisaj interior”, 1970, „Pendul cosmic”, 1984, 
„Mărturisiri de noapte”, 1980, „La marginea timpului care îşi caută umbra”, 2004. 
Sper că s-a observat faptul că prof. Ursula Şchiopu s-a consacrat mai întâi poeziei, 
şi apoi psihologiei, ulterior continuându-le pe amândouă braţ la braţ. Aici ar putea 
fi secretul marilor performanţe pe care le-a realizat în viaţă. 

În finalul acestui moment al despărţirii noastre, îi mulţumim prof. Ursula 
Şchiopu pentru tot ce a făcut pentru noi, pentru Institutul de Psihologie, pentru 
revistele de psihologie, pentru afirmarea şi dezvoltarea pe căi noi a psihologiei 
româneşti, pentru tezaurul de idei pe care ni l-a lăsat moştenire, pentru tot ce a 
făcut pentru cultura şi ţara noastră. Îi dorim odihnă veşnică în linişte şi pace.  

 Constantin Voicu 
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THOMAS DAVID OAKLAND (1939–2015) 

În data de 4 martie 2015, prof. Tom Oakland 
(Ph.D., ABPP, ABPN) s-a stins din viaţă în circumstanţe 
tragice.  

A fost colaborator şi membru al Colegiului de 
redacţie al Revistei de psihologie a Academiei Române 
în perioada septembrie 2013 – februarie 2015. 

Prof. Oakland a reprezentat psihologia educaţională 
şi şcolară la nivel internaţional, fiind un deschizător de 
drumuri în calitate de profesor, mentor, autor de teste 
psihologice şi cărţi de specialitate.  

 A debutat în carieră în anii ’60, când a obţinut 
titlul de doctor în psihologie educaţională la Universitatea Indiana. Şi-a continuat 
activitatea de profesor la Universitatea din Texas, cu un curs de psihologie şcolară 
(1967–1994). În perioada 1995–2010 a predat psihologie şcolară şi educaţională la 
Universitatea Florida, unde a ocupat funcţia de decan şi cea de preşedinte al 
Fundaţiei pentru cercetare de pe lângă Universitatea Florida (University of Florida 
Research Foundation). 

Contribuţia sa în domeniul psihologiei şcolare şi educaţionale este de 
notorietate. „Pentru mulţi, numele său este sinonim cu excelenţa profesională, 
conştiinciozitatea şi respectul pentru copil şi adolescent. Reprezintă un model 
pentru psihologii şcolari”, declara Stephen E. Brock, PhD, preşedintele Asociaţiei 
naţionale de psihologie şcolară (NASP).  

Membru a numeroase organizaţii şi asociaţii profesionale s-a implicat cu 
seriozitate în activitatea acestora. A fost preşedintele Fundaţiei Internaţionale 
pentru Educaţia Copiilor (International Foundation for Childrens Education), 
preşedinte ales al Diviziei pentru Măsurare şi Evaluare din cadrul Asociaţiei 
Internaţionale pentru Psihologie Aplicată (International Association of Applied 
Psychologists, Division of Psychological Assessment and Evaluation), preşedinte 
al Asociaţiei Internaţionale pentru Psihologie Şcolară (International School 
Psychology Association) şi al Comisiei Internaţionale de Testare (International 
Test Commission). De asemenea, a fost preşedintele Asociaţiei de Psihologie 
Şcolară (International School Psychology Association). A contribuit la dezvoltarea 
şi recunoaşterea Jurnalului de psihologie şcolară (Journal of School Psychology) şi 
a Revistei trimestriale de psihologie şcolară (School Psychology Quarterly) ale 
Asociaţiei Psihologilor Americani.  



 In memoriam 6 154 

A lucrat în calitate de expert în domeniul psihologiei criminalităţii şi al 
neuropsihologiei.  

Pentru merite profesionale deosebite a primit premiul Dorothy Hughes, de la 
Universitatea din New York şi două titluri oferite de APA (Divizia 16) 
Distinguished Service Award în 1990 şi Senior Scientist Award în 2000.  

De asemenea, calităţile sale profesionale au fost recunoscute prin acordarea 
premiului Outstanding International Scholar Award în 2014, din partea International 
School Psychology Association, the Legend in School Psychology Award din 
partea NASP în 2002. 

În ceea ce priveşte activitatea sa didactică, prof. Tomas Oakland a predat în 
universităţi din Noua Zeelanda, Brazilia, Canada, Gaza, Hong Long, Maccao. 

L-am cunoscut pe Tom în anii ’90, la puţin timp după ce profesia de psiholog 
a fost repusă în drepturi în România. Făceam parte din generaţia de tineri psihologi 
(niciunul nu aveam mai puţin de 35 de ani!) care lucram în cadrul Institutului de 
Psihologie al Academiei Române, de curând reînfiinţat şi el. Puţinele cărţi şi reviste 
care existau în bibliotecă erau foarte vechi, publicate de minimum 20 de ani, iar 
instrumentele de evaluare erau la fel de vechi. Am citit, nu aş putea spune unde, 
despre o asociaţie profesională denumită International Test Comission (ITC). Şi în 
acele timpuri ne-am imaginat că este o asociaţie care ne poate ajuta să cumpărăm 
teste şi alte instrumente de evaluare. Susţinută de colegii mei, i-am scris preşedintelui 
Asociaţiei, profesorului Oakland, explicându-i situaţia şi ce ne dorim. Răspunsul pe 
care l-am primit a fost neaşteptat şi departe de ceea ce voiam noi. Ne-a întrebat 
dacă nu dorim să ne afiliem la ITC, pentru că România nu era reprezentată. Am 
acceptat, ne-am înscris şi peste doi ani, în 1995 participam la primul congres ITC, 
un congres comun cu cel al Asociaţiei de psihologie interculturală. 

Acolo l-am întâlnit pe prof. Oakland şi de atunci am rămas prieteni. Împreună 
cu un grup de psihologi români am lucrat cu el în cadrul şcolii de vară de la Gura 
Humorului. Profesorul ne-a susţinut în publicarea unor articole şi capitole de carte 
în străinătate, ca un adevărat mentor. Tot ca o dovada a calităţilor de mentor a fost 
susţinerea publicării în România a două teste importante în domeniul psihologiei, şi 
anume Learning Styles Inventory (LSI) şi Adaptive Behavior Assessment System 
(ABAS).  

Psihologia educaţională şi şcolară internaţională a pierdut un susţinător, un 
model şi un mentor pentru psihologii mai tineri, iar Revista de psihologie, un 
colaborator apropiat şi un bun prieten. 

Rămas bun, domnule profesor! 

Margareta Dincă 


