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STUDII ŞI CERCETĂRI

CERCETĂRI EMPIRICE PRIVIND RELAŢIA ÎNTRE INTELIGENŢA
EMOŢIONALĂ ŞI GÂNDIREA MORALĂ
MIHAELA ROCO∗ SIMONA-MARILENA RADU
Universitatea din Bucureşti
Abstract
In the last decade research about the importance of emotional intelligence and moral judgment
for domains such as work organizations, education and psychotherapy has gained attraction in the
field of research. For the first time we investigated the emotional intelligence and moral judgment of
future psychologists. Thus we evaluated the levels of emotional intelligence and moral judgment of
students from the Faculty of Psychology, who will become future psychologists. The association between
emotional intelligence and moral judgment was intensively discussed in scientific literature.
Therefore the main objective of the study was to investigate the relationship between emotional
intelligence and moral judgment. The research participants are students from the Faculty of Psychology,
level of bachelor studies. The sample size was 98 students, out of which 75 females and 23 males,
ages between 18 and 37 years old. The sample was divided in three groups: first-year students,
second-year students and third-year students. The instrument used for measuring emotional intelligence
was “Emotional Intelligence Test”, adapted by Mihaela Roco for Romanian population and moral
judgment was measured using “The sociomoral Reflection Measure – Short Form developed by John
C. Gibbs, adapted by Mihaela Roco. The research conclusions show that emotional intelligence score
is low and moral reasoning is at a medium level. The study did not find a significant correlation
between emotional intelligence and moral judgment.
Cuvinte-cheie: inteligenţă emoţională, judecată morală, moralitate şi afectivitate, test inteligenţă
emoţională, chestionar pentru reflecţie sociomorală.
Keywords: emotional intelligence, moral judgmement, morality and affectivity, emotional intelligence
test, sociomoral reflection questionnaire.
1. INTRODUCERE
1.1. INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ

Inteligenţa emoţională, denumită iniţial inteligenţă interpersonală de către
Howard Gardner (apud Karl, 2008), deţine un loc important în structura personalităţii
deoarece asigură succesul în viaţa personală şi în mediul profesional. Primul care a
formulat termenul de inteligenţă emoţională este Wayne Leon Payne (Roco, 2004),
care consideră că inteligenţa emoţională reprezintă un mod creativ de a interacţiona
cu diferite stări emoţionale precum teama, dorinţa şi durerea. Mayer şi Salovey
∗
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(Roco, 2004, p. 140) consideră inteligenţa emoţională drept o abilitate care permite
omului să îşi perceapă cât mai corect emoţiile şi să le exprime, să acceadă la sentimente
care facilitează gândirea, precum şi autoreglarea propriilor emoţii. Reuven Bar-On
(Bar-On, 2007) stabileşte cinci componente principale ale inteligenţei emoţionale:
a. aspectul intrapersonal, b. aspectul interpersonal, c. adaptabilitatea, d. controlul
stresului, e. dispoziţia generală.
Daniel Goleman defineşte inteligenţa emoţională ca fiind o capacitate al cărei
scop este de a motiva persoana atunci când apar frustrări dar şi de a opri
impulsurile emoţionale şi stările emoţionale de moment (Goleman & Nistor, 2008).
Daniel Goleman (apud Roco, 2007a) include şi 2 categorii de competenţe: competenţele personale şi competenţele sociale. Competenţele personale se referă la:
a. conştiinţa personală (cunoştinţele despre propriile stări interne, propriile resurse),
b. auto-control (managementul propriilor stări interne), c. automotivare. Competenţele
sociale se compun din: a. empatie (recunoaşterea sentimentelor şi nevoilor celorlalţi),
b. abilităţi sociale (abilitatea de a obţine răspunsuri dezirabile de la ceilalţi) (Roco,
2007a; Săucan & Micle, 2011). Conform lui Daniel Goleman (apud Săucan &
Micle, 2011) inteligenţa emoţională este foarte utilă în relaţiile interpersonale,
deoarece ea influenţează calitatea acestora. De asemenea, şi relaţiile de comunicare
au un efect pozitiv asupra dezvoltării inteligenţei emoţionale.
În viziunea lui Goleman, inteligenţa emoţională este un construct de aptitudini
socio-emoţionale care facilitează dimensiunea raţională a personalităţii, asigurând
adaptarea în mediul profesional. Literatura de specialitate face referire la utilitatea
inteligenţei emoţionale în mediul organizaţional (O’Boyle, Humphrey, Pollack,
Hawver, & Story, 2011; Săucan & Micle, 2011). Doina Săucan şi M. Micle confirmă
prin studiile lor că inteligenţa emoţională este utilă în mediul organizaţional
deoarece creşte eficienţa organizaţională, fiind mai ales necesară persoanelor aflate
în poziţie de conducere, a celor care au un rol în dezvoltarea celorlalţi, precum şi în
lucrul în echipă (Săucan & Micle, 2011). Utilitatea inteligenţei emoţionale nu este
dovedită doar în mediul organizaţional, ci şi în mediul educaţional (Aritzeta et al.,
2016), precum şi în psihoterapie (Kaplowitz, Safran, & Muran, 2011).
1.2. JUDECATA MORALĂ

Moralitatea este studiată de mai multe discipline: filosofia, psihologia, sociologia, antropologia (Enăchescu, 2008). În psihologie, una dintre teoriile de bază a
moralităţii este abordarea cognitivistă a gândirii morale elaborată de Jean Piaget
(Piaget, 1932). Piaget a fost primul care a considerat că dezvoltarea gândirii morale
depinde de nivelul gândirii logice.
Piaget a stabilit existenţa a două stadii ale moralităţii:
1) Moralitatea heteronomă, caracterizată prin constrângere, regulile morale
fiind percepute ca rigide şi nemodificabile;
2) Moralitatea autonomă, definită ca democratică, bazată pe respect mutual şi
cooperare, interiorizarea regulilor morale. Comportamentele morale au la bază convingerile persoanei.
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Un alt mare teoretician al psihologiei moralităţii este Lawrence Kohlberg. În
1958, în teza de doctorat, prezintă teoria personală despre etapele dezvoltării morale
(Kohlberg, 1958). Kohlberg considera că indiferent de contextul social, cultural,
există o singură moralitate corectă şi matură, respectiv, moralitatea dreptăţii. Teoria
lui Lawrence Kohlberg (Kohlberg, 1973) a stabilit cinci stadii ale dezvoltării
gândirii morale reunite în trei niveluri.
Cele 3 niveluri ale gândirii morale sunt următoarele: nivelul preconvenţional,
nivelul convenţional şi nivelul postconvenţional (Kohlberg, 1973).
Nivelul preconvenţional
La acest nivel copilul răspunde regulilor culturale şi etichetelor de „bun” sau rău”,
„corect” sau „greşit”, dar interpretează aceste etichete în termenii unor consecinţe
fizice de acţiune (pedeapsă, recompensă, schimb de favoruri) sau în termenii puterii fizice
a celor care stabilesc regulile şi etichetele. Nivelul este împărţit în 2 stadii:
Stadiul 1. Orientarea spre pedeapsă şi supunere. Consecinţele fizice ale acţiunii
determină ceea ce este bun sau rău. Evitarea pedepsei şi respectul faţă de putere
sunt valorificate ca legi, nu în termenii respectului pentru ordinea morală (Kohlberg,
1973). În acest stadiu interesele celorlalţi nu sunt recunoscute ca diferite de
propriile interese. Există un punct de vedere egocentric, persoana neputând asocia
două puncte de vedere diferite.
Stadiul 2. Orientarea instrumental-relativistă. Acţiunile corecte sunt cele care
satisfac nevoile persoanei şi, uneori, nevoile altor persoane. Persoana priveşte relaţiile
din perspectiva unui schimb, în care fiecare oferă ceva şi primeşte ceva anume.
Elementul de reciprocitate este prezent, dar este privit într-o manieră pragmatică,
mai degrabă fizică, decât spirituală. Reciprocitatea în acest stadiu este privită doar
ca un schimb (Kohlberg, 1973).
Nivelul convenţional
La acest nivel, persoana doreşte să menţină aşteptările familiei proprii, a grupului
din care aceasta face parte, considerând că este important acest lucru chiar dacă
consecinţele menţinerii aşteptărilor pot fi negative. Persoana nu se conformează
pentru a menţine ordinea în societate, ci se conformează pentru a fi loial, pentru a
se identifica cu anumite persoane sau grupuri.
Stadiul 3. Concordanţa interpersonală sau orientarea „băiat bun-fată bună”.
Comportamentul bun este cel care îi ajută pe ceilalţi şi este comportamentul care
este acceptat de cei din jur. Există mult conformism faţă de imaginile clasice,
stereotipice despre comportamentul bun şi imaginile de comportament aprobate de
majoritate (Kohlberg, 1973).
Stadiul 4. Orientarea spre lege şi ordine. Persoana respectă autoritatea, regulile
stabilite şi doreşte să păstreze ordinea socială. Comportamentul corect constă în
a-şi face datoria, arătarea respectului faţă de autoritate, menţinerea ordinii sociale
de dragul acesteia (Kohlberg, 1973).
Nivelul postconvenţional
La acest nivel există un efort clar de a defini valorile morale şi principiile ce
nu mai ţin neapărat de autoritate, persoana doreşte să aibă principii separate de cele
ale grupului (Kohlberg, 1973).
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Stadiul 5. Orientarea contractului social. Acţiunea concretă ţine să fie definită
în termenii drepturilor individuale generale, standardelor care au fost examinate în
mod critic şi agreate de întreaga societate. Persoana conştientizează relativitatea
valorilor personale şi opiniilor. Dincolo de ce este constituţional şi democratic
acceptat de societate, dreptatea este o problemă a valorilor şi opiniilor personale
(Kohlberg, 1973).
Stadiul 6. Stadiul principiilor etice universale. Dreptatea este definită de deciziile
conştiinţei în acord cu principiile etice proprii, alese de persoană, principii ce fac
apel la înţelegere logică, universalitate şi consistenţă. Aceste principii nu sunt reguli
morale concrete precum cele zece porunci, fiind principii de dreptate universale
(Kohlberg, 1973).
Nivelul preconvenţional sau premoral grupează stadiile 1 şi 2 ale gândirii morale.
În primul stadiu, moralitatea este confundată cu puterea fizică, iar în cel de-al
doilea stadiu, moralitatea este confundată cu relaţiile bazate pe pragmatism.
Nivelul convenţional sau moral este alcătuit din stadiile 3 şi 4. Stadiul 3, denumit
şi stadiul mutual şi prosocial, trece de ideea de schimb pentru a îndeplini aşteptările
grupului. Stadiul 4 se extinde spre un sistem social complex de maturitate, obţinut
în stadiul 3 în sfera interpersonală (Roco, 2007a).
1.3. ASOCIEREA INTELIGENŢĂ EMOŢIONALĂ – JUDECATĂ MORALĂ

Asocierea inteligenţă emoţională – judecată morală a fost intens dezbătută în
literatura de specialitate (Carmeli, McKay, & Kaufman, 2014; Roco, 2007a, 2007b).
Inteligenţa emoţională este privită în literatura de specialitate ca o trăsătură de
personalitate pozitivă. Salovey, Mayer şi Caruso (apud Austin, Farrelly, Black, &
Moore, 2007) plasează conceptul de inteligenţă emoţională în domeniul psihologiei
pozitive, persoanele cu inteligenţă emoţională ridicată oferind beneficii persoanelor
cu care acestea interacţionează prin controlul emoţiilor celorlalţi, precum calmarea
furiei unui coleg de la locul de muncă (Austin et al., 2007). Cu toate acestea, De Raad
(apud Austin et al., 2007) notează că utilizarea inteligenţei emoţionale în moduri
manipulative şi antisociale este neglijată în literatura de specialitate. Manipularea
emoţională reflectă tendinţa de a influenţa emoţiile altor persoane cu scopul de a
obţine un răspuns sau rezultat dorit de manipulator (Grieve, 2011). Există însă studii în
care un scor ridicat la inteligenţă emoţională se asociază cu comportamente
prosociale mai scăzute la participanţii de gen masculin decât la participanţii de gen
feminin. La adolescenţi, inteligenţa emoţională se asociază cu altruismul (r = .25,
p <.01) şi virtutea civică (r = .24, p < .01), (Charbonneau & Nicol, 2002).
O cercetare din România ce a investigat relaţia dintre inteligenţă emoţională
şi judecată morală este cea a Mihaelei Roco. Cercetarea a fost realizată pe un lot de
875 de studenţi cărora li s-a administrat un chestionar ce măsoară asertivitatea. Au
fost selectaţi primii 50 de studenţi cu scorurile cele mai mari la asertivitate şi
ultimii 50 de studenţi cu scorurile cele mai mici. Nivelul de judecată morală al
studenţilor cu scoruri ridicate la asertivitate se structurează la nivelul de judecată
morală matură în timp ce răspunsurile studenţilor cu scor scăzut la asertivitate se
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află la un nivel de judecată morală imatură. Pentru inteligenţa emoţională a fost
luat indicator definitoriu asertivitatea. Această cercetare ilustrează relaţia dintre
inteligenţa emoţională (asertivitate) şi judecata morală (Roco, 2007a).
2. METODOLOGIE
2.1. SCOP ŞI IPOTEZE

Deoarece literatura de specialitate consideră că inteligenţa emoţională poate
influenţa atât pozitiv, cât şi negativ gândirea morală, considerăm că asocierea
inteligenţă emoţională – gândire morală trebuie explorată. De asemenea, importanţa
judecăţii morale şi inteligenţei emoţionale pentru profesia de psiholog este foarte
mare. Inteligenţa emoţională ajută psihologul să se cunoască pe sine şi să identifice
corect emoţiile clientului sau pacientului, aceasta având o influenţă asupra relaţiei
terapeutice şi rezultatelor terapiei (Kaplowitz et al., 2011). Studiul de faţă îşi
propune să investigheze aceste variabile şi corelaţia dintre ele la studenţii de la
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti.
Obiectivele cercetării:
O1: Investigarea relaţiei dintre inteligenţa emoţională şi gândirea morală.
O2: Determinarea nivelului inteligenţei emoţionale la studenţii din anii I, II
şi III de studii.
O3: Determinarea nivelului gândirii morale la studenţii din anii de studii I, II
şi III.
O4: Studiul existenţei unor diferenţe ale nivelului inteligenţei emoţionale în
funcţie de anul de studiu.
O5: Studiul existenţei unor diferenţe ale nivelului gândirii morale în funcţie
de anul de studiu.
Ipotezele cercetării. Presupunem că:
1. Inteligenţa emoţională ridicată se asociază cu gândirea morală ridicată.
2. Nivelul inteligenţei emoţionale variază în funcţie de anul de studiu.
3. Nivelul gândirii morale variază în funcţie de anul de studiu.
2.2. VARIABLE ŞI DESIGN

Variabile independente: anul de studiu, scorul la testul de inteligenţă emoţională.
Variabila anul de studiu este măsurată pe scală nominală şi are 3 valori: anul 1,
anul 2 şi anul 3. Variabila scorul la testul de inteligenţă emoţională este ordinală şi
are 4 valori: de la 1 la 4.
Variabile dependente: Variabila scorul la testul de gândire morală este măsurată
pe scală ordinală şi are 4 valori de la 1 la 4. Metoda de cercetare a fost descriptivă,
pe bază de chestionar, iar designul cercetării a fost non-experimental.
2.3. PARTICIPANŢI ŞI PROCEDURĂ

Participanţii la cercetare au fost studenţi de la Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei de la Universitatea din Bucureşti, Departamentul de psihologie,
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nivelul de studiu licenţă. Eşantionarea este de convenienţă, eşantionul abordat a
fost de aproximativ 130 de participanţi. În final, au rămas 98 de participanţi. Am ales
eşantionarea de convenienţă deoarece nu am avut acces la toate grupele de studenţi
din anul 1 şi anul 2, iar în anul 3 am putut aplica chestionarul doar pe studenţii care
s-au oferit voluntari, neavând posibilitatea să realizăm o eşantionare aleatorie.
Locaţia în care s-a realizat eşantionarea a fost Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei. Pentru selectarea eşantionului s-au folosit drept criterii de includere:
a. participanţii să fie studenţi ai Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,
Universitatea din Bucureşti, b. participanţii să fie studenţi la specializarea psihologie,
c. participanţii să fie studenţi la nivelul de studiu licenţă; iar ca şi criterii de excludere:
specializarea să fie exclusiv psihologie. Dimensiunea dorită a eşantionului a fost de
minim 90 de participanţi, cu minim 30 de participanţi în fiecare an. Acest raţionament
de selecţie a eşantionului se bazează pe teorema limitei centrale (Popa, 2008).
Eşantionul a inclus 98 de participanţi (23 de gen masculin, 75 de gen feminin), cu
vârste cuprinse între 18 şi 37 de ani. Eşantionul a fost împărţit în 3 grupuri: grupul 1 –
grupul studenţilor de anul 1, grupul 2 – grupul studenţilor de anul 2, grupul 3 –
grupul studenţilor de anul 3. Grupul 1 a inclus 37 de studenţi (11 de gen masculin,
26 de gen feminin), cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani (M = 20.11, SD = 3.07).
Grupul 2 a inclus 30 de participanţi (6 de gen masculin, 24 de gen feminin),
cu vârste cuprinse între 29 şi 35 de ani (M = 21.27, SD = 3.52). Grupul 3 a inclus
31 de participanţi (6 de gen masculin, 25 de gen feminin), cu vârste cuprinse între
21 şi 37 de ani (M = 23.42, SD = 4.04). Au existat două variante de recoltare a
datelor. În prima variantă, recoltarea s-a realizat online, prin completarea chestionarului
online. Pentru completarea online, adresa electronică a chestionarului a fost postată
pe grupurile de an, unde participanţii au accesat-o şi au completat chestionarele.
Adresa web deschide o pagină ce conţine informaţii despre consimţământul informat al
participanţilor. Următoarea pagină conţine un chestionar ce vizează colectarea datelor
personale (gen, vârstă, iniţiale, an de studiu), iar după această pagină urmează
chestionarul ce conţine cele două instrumente propriu-zise. La începutul completării
fiecărui instrument, sunt plasate instrucţiunile pentru respectivul instrument. Timpul de
administrare al probelor a fost de 20–30 minute.
2.4. CHESTIONARELE ADMINISTRATE

Pentru a măsura inteligenţa emoţională am folosit instrumentul „Test de
inteligenţă emoţională varianta pentru adulţi”, adaptat de Mihaela Roco după Bar-On
(Bar-On, 1996). Instrumentul are 10 itemi cu scală Likert cu 4 variante de răspuns,
care prezintă modalităţi de comportament pentru fiecare din situaţiile prezentate în
dreptul fiecărui item. Cele 10 întrebări prezintă 10 scenarii cu evenimente din viaţa
cotidiană. Completarea presupune alegerea uneia din cele 4 variante de răspuns ale
fiecărui item al testului (Roco, 2004, p. 187–189, 191).
Pentru a măsura gândirea morală, am folosit instrumentul „Chestionar de
reflecţie socială forma prescurtată”, elaborată de Gibbs, adaptat de Mihaela Roco
(Naedts & Day, 1994). Acesta este un instrument în format creion-hârtie realizat
pentru a evalua nivelul judecăţii morale. Chestionarul este o formă prescurtată a
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chestionarului pentru gândire morală elaborat de Kohlberg. Chestionarul a fost validat
în cadrul Centrului de Psihologia Religiei din Louvain-La-Neuve, Belgia. Chestionarul
cuprinde 11 itemi, sub formă de scală Likert cu 3 variante de răspuns: a. „neimportant”, b. „important”, c. „foarte important”. Itemii le cer respondenţilor să evalueze
şi apoi să argumenteze, să motiveze răspunsurile date. Chestionarul de gândire
morală al lui Gibbs a fost denumit „Chestionar de reflecţie socială”. Mihaela Roco
a realizat o variantă în limba română a Chestionarului de reflecţie socială pe care
l-a aplicat şi validat în cadrul cercetărilor empirice pentru elevi, profesori, persoane
înalt creatoare din diferite domenii, fiind aplicat la peste 1000 de subiecţi. Scorurile
la Chestionarul de reflecţie socială corespund celor 3 niveluri ale judecăţii morale.
3. REZULTATE
3.1. ANALIZE PRELIMINARE

Datele au fost analizate folosind programul IBM SPSS Statistics, versiunea 23.
Variabilitatea distribuţiilor de valori pentru fiecare variabilă în parte a fost măsurată
folosind amplitudinea, aşa cum arată tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1
Amplitudinea distribuţiei
Scorul scalei inteligenţă emoţională
Scorul scalei gândire morală
Valid N (listwise)

N
98
98
98

Range
2
3

Minimum
1
1

Maximum
3
4

Tendinţa centrală pentru fiecare variabilă în parte a fost indicată de mediana
eşantionului, aşa cum arată tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2
Mediana
Anul de studiu
Anul 1
Anul 2
Anul 3
Total

Scorul scalei inteligenţă emoţională
1.00
2.00
1.00
1.00

Scorul scalei gândire morală
3.00
3.00
2.00
3.00

Tabelul nr. 3 indică frecvenţa absolută a scorurilor la inteligenţă emoţională a
întregului eşantion al studenţilor de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.
După cum se poate observa, 56.1% dintre participanţi au obţinut un scor sub medie,
39.8%, un scor mediu, şi 4.1% participanţi, un scor peste medie. Niciun participant
nu a obţinut scorul maxim.
Aşa cum indică tabelul nr. 4, 7.1% din studenţii de la Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei au un nivel 1 al gândirii morale ce corespunde stadiului 1 de judecată
morală al lui Kohlberg, 32.7% au un nivel 2 care corespunde stadiului 2, 40.8% – un
nivel 3 corespunzător stadiului 3 şi 19.4% – un nivel 4 ce corespunde stadiului 4.
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Tabelul nr. 3
Scorul scalei inteligenţă emoţională
Sub medie
Mediu
Peste medie
Total

Frequency
55
39
4
98

Percent
56.1
39.8
4.1
100.0

Valid Percent
56.1
39.8
4.1
100.0

Cumulative Percent
56.1
95.9
100.0

Tabelul nr. 4
Scorul scalei judecată morală la studenţii de la FPSE
Nivelul 1
Nivelul 2
Nivelul 3
Nivelul 4
Total

Frequency
7
32
40
19
98

Percent
7.1
32.7
40.8
19.4
100.0

Valid Percent
7.1
32.7
40.8
19.4
100.0

Cumulative Percent
7.1
39.8
80.6
100.0

3.2. ANALIZA CANTITATIVĂ

3.2.1. Testarea ipotezei de cercetare 1
Ipoteza cercetării 1 susţine că inteligenţa emoţională ridicată se asociază cu
gândirea morală ridicată.
Corelaţia Spearman a fost utilizată pentru a testa asocierea dintre inteligenţa
emoţională şi nivelul gândirii morale. Aşa cum arată tabelul nr. 5, între scorul la
inteligenţă emoţională şi scorul la gândire morală a fost obţinută o corelaţie negativă
slabă, nesemnificativă statistic rs = –.04, p = .33. Semnificaţia coeficientului de
corelaţie r, Bravais-Spearman infirmă prima ipoteză a cercetării, conform căreia
inteligenţa emoţională ridicată se asociază cu gândire morală ridicată.
Tabelul nr. 5
Corelaţia dintre inteligenţă emoţională şi gândire morală
Variabile
1. Scorul scalei inteligenţă emoţională
2. Scorul scalei gândire morală

1.
–
–0.04

Datele cercetării arată că atât nivelul inteligenţei emoţionale cât şi cel al
gândirii morale se află sub valorile medii. De aceea, coeficientul de corelaţie r este
negativ, dar nesemnificativ. Studenţii care au avut scoruri peste medie la testul de
inteligenţă emoţională au avut scoruri medii şi parţial sub medie la gândirea
morală. Rezultatele obţinute atrag atenţia asupra nevoii de educare şi dezvoltare a
celor două variabile. Un bun psiholog trebuie să aibă un nivel ridicat atât al inteligenţei
emoţionale cât şi al gândirii morale.
3.2.2. Testarea ipotezei de cercetare 2
Ipoteza cercetării 2 susţine că nivelul inteligenţei emoţionale variază în funcţie
de anul de studiu.
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Testul Kruskal-Wallis H a fost aplicat pentru a determina dacă scorul la
inteligenţă emoţională variază în funcţie de anul de studiu. Variabila independentă
are trei niveluri: anul 1, anul 2 şi anul 3. Analiza tuturor rezultatelor s-a făcut la un
prag de semnificaţie α = .05. Distribuţiile scorurilor la inteligenţă emoţională nu au
fost similare pentru toate cele trei niveluri în urma analizei graficului boxplot.
Rezultatele prezentate în tabelul nr. 6 arată că scorul la inteligenţă emoţională
diferă semnificativ în funcţie de anul de studiu, H(2) = 8.32, p = .01. Analiza
statistică duce la respingerea ipotezei de nul şi acceptarea ipotezei cercetării.
Comparaţiile pe perechi au fost realizate aplicând testul Mann-Whitney U
pentru a determina dacă există diferenţe în ceea ce priveşte scorul la inteligenţă
emoţională între: a. studenţii din anul 1 şi studenţii din anul 2, b. studenţii din anul
1 şi studenţii din anul 3 şi c. studenţii din anul 2 şi studenţii din anul 3.
Tabelul nr. 6
Testul Kruskal-Wallis H pentru inteligenţă emoţională şi anul de studiu
Testul Kruskal-Wallis – scorul scalei inteligenţă emoţională
Chi-Square
Df
Asymp. Sig.

Anul de studiu
8.362
2
.015

Testul a fost aplicat pentru a determina dacă există o diferenţă semnificativă
în ceea ce priveşte scorurile la inteligenţă emoţională între studenţii din anul 1 şi
studenţii din anul 2. Analiza statistică a indicat că există o diferenţă semnificativă
statistic în ceea ce priveşte scorurile la inteligenţă emoţională între studenţii din
anul 1 şi studenţii din anul 2, scorurile la inteligenţă emoţională pentru studenţii de
anul 2 (rang mediu = 40.45) fiind semnificativ mai mari decât pentru studenţii de
anul 1 (rang mediu = 28.77), U = 361.50, z = –2.77, p = .006.
De asemenea, testul Mann-Whitney U a fost utilizat pentru a determina dacă
există diferenţe în ceea ce priveşte inteligenţa emoţională între studenţii din anul 1
de studii (rang mediu = 32.78) şi studenţii din anul 3 de studii (rang mediu =
36.55). Analiza statistică a indicat că nu există o diferenţă semnificativă în ceea ce
priveşte scorurile la inteligenţă emoţională între studenţii din anul 1 şi studenţii din
anul 3, U = 510.00, z = –.94, p = .34.
Acelaşi test a fost utilizat şi pentru a determina dacă există diferenţe în ceea
ce priveşte inteligenţa emoţională între studenţii din anul 2 de studii şi studenţii din
anul 3 de studii. Nu există o diferenţă semnificativă în ceea ce priveşte scorurile la
inteligenţă emoţională între studenţii din anul 2 (rang mediu = 34.97) şi studenţii
din anul 3 (rang mediu = 27.16), U = 346.00, z = –1.93, p = .053.
S-au constatat diferenţe semnificative în privinţa scorurilor la inteligenţă
emoţională doar între anul 1 şi anul 2 de studii, înregistrându-se un uşor progres la
studenţii din anul 2 comparativ cu studenţii din anul 1. Faptul că pentru studenţii
din anul 3 nu se constată progrese faţă de anii de studiu 1 şi 2 sugerează necesitatea
educării şi perfecţionării inteligenţei emoţionale la studenţii din Departamentul de
psihologie.
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3.2.3. Testarea ipotezei de cercetare 3
Ipoteza cercetării 3 susţine că nivelul gândirii morale variază în funcţie de
anul de studiu.
Testul Kruskal-Wallis H a fost aplicat şi pentru a determina dacă scorul la
gândire morală variază în funcţie de anul de studiu. Distribuţiile scorurilor la gândire
morală nu au fost similare pentru toate cele trei niveluri în urma analizei graficului
boxplot. Rezultatele prezentate în tabelul nr. 7 arată că scorul la gândire morală nu
diferă semnificativ în funcţie de anul de studiu, H(2) = 3.29, p = .19. Decizia
statistică este aceea de a accepta ipoteza de nul şi respingerea ipotezei cercetării,
afirmând că gândirea morală nu variază în funcţie de anul de studiu.
Tabelul nr. 7
Testul Kruskal-Wallis H pentru gândire morală şi anul de studiu
Testul Kruskal-Wallis – scorul scalei gândire morală
Chi-Square
Df
Asymp. Sig.

Anul de studiu
3.298
2
.192

Scorurile pentru gândirea morală nu diferă în funcţie de anul de studiu. Însă
se constată că pentru studenţii din fiecare an de studiu valorile pentru gândirea
morală se plasează sub valorile medii (40%) şi peste medie (60%). Astfel, pentru
40% dintre studenţi, nivelul judecăţii morale este cel preconventional. Acest nivel
al gândirii morale este denumit de Kohlberg ca fiind premoral (stadiile 1 şi 2), unde
valorile morale nu constituie standarde interiorizate ale persoanei, ci valori morale
manifestate în acţiuni pe baza cărora persoana evită sancţiunile şi îşi satisface
propriile interese.
De asemenea, 60% dintre studenţi se află la nivelul convenţional sau moral al
gândirii morale unde valorile morale sunt văzute ca importante pentru menţinerea
ordinii sociale şi împlinirea aşteptărilor celorlalţi. La acest nivel, o persoană acţionează
din convingerea că regulile morale trebuie respectate pentru stabilitatea societăţii.
3.3. INTERPRETAREA DATELOR

În urma analizei statistice reiese faptul că inteligenţa emoţională ridicată nu
se asociază cu un nivel ridicat al gândirii morale la studenţii de la Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei pentru nivelul de studii licenţă. Inteligenţa emoţională
poate fi utilizată în relaţiile interumane, compensator pentru lipsa aspectelor
profesionale. În acest caz, persoana nu îşi foloseşte inteligenţa emoţională pentru
managementul emoţiilor, ci pentru satisfacerea unor interese personale fără să
respecte rigoarea morală. De asemenea, nivelul redus al inteligenţei emoţionale
atrage atenţia asupra introducerii unor programe de educare şi stimulare a inteligenţei
emoţionale, atât de necesare profesiei de psiholog.
În ceea ce priveşte judecata morală, în urma analizei statistice descriptive
ilustrată în tabelul nr. 4, se poate observa că 60% dintre studenţii participanţi la
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cercetare se află în stadiile 3 şi 4 ale judecăţii morale elaborate de Kohlberg, stadii
ridicate ale moralităţii, nivelul 2 al gândirii morale, consemnat sub denumirea de
nivel convenţional şi moral. Astfel, 7.1% dintre studenţi se află în stadiul 1, caracterizat
prin faptul că persoana are un punct de vedere egocentric, propriile interese fiind
cele mai importante, comportându-se într-un anumit mod în funcţie de consecinţele
pe care le are comportamentul său. Un procent de 32.7% se află în stadiul 2, ceea
ce înseamnă că persoana se bazează pe principiul reciprocităţii. Acum nu mai
acţionează într-un anumit fel pentru a nu fi pedepsit, ci se comportă într-un anumit
fel pentru a primi ceva la schimb sau se comportă cu cei din jur în modul în care şi
ceilalţi se comportă faţă de el. În ceea ce priveşte stadiul 3, 40.8% dintre studenţi
de află în această categorie. Stadiul este caracterizat prin faptul că persoana ţine
cont de regulile grupului, de nevoile grupului din dorinţa de a fi acceptat.
Comportamentul moral este motivat de dorinţa de a fi într-un grup, de a respecta
regulile societăţii ca toţi ceilalţi. Spre deosebire de stadiul 1 şi 2 în care predomină
propriile interese, în stadiul 3 persoana se orientează şi spre nevoile celorlalţi, chiar
dacă doar pentru a-şi satisface nevoia de apartenenţă la grup. Un procent de 19.4%
dintre studenţii psihologi se află în stadiul 4, caracterizat prin faptul că persoana are
un comportament prosocial, respectă societatea şi regulile, şi se comportă moral de
dragul de a respecta aceste reguli. Putem observa o diferenţă între stadiul 3 şi 4, în
sensul că persoana are un comportament prosocial, indiferent dacă primeşte acceptarea
celor din jur sau nu.
Astfel, putem concluziona că 60% dintre studenţii de la Facultatea de Psihologie
şi Ştiinţele Educaţiei se află în stadiile 3 şi 4, stadii ridicate ale moralităţii. În ceea
ce priveşte inteligenţa emoţională, 56.1% dintre studenţii de la Facultatea de Psihologie
şi Ştiinţele Educaţiei au obţinut un scor sub medie la inteligenţă emoţională,
aceasta având o importanţă mare în relaţia terapeutică (Kaplowitz et al., 2011).
3.4. LIMITE

În primul rând, eşantionarea a fost de convenienţă, fiind selectaţi acei subiecţi
care au fost mai accesibili pentru aplicarea chestionarelor, utilizând studenţii care
s-au oferit voluntari pentru cercetare, neavând posibilitatea să selectăm studenţi din
toate cele 10 grupe din anul de studiu. Această eşantionare poate duce la erori,
studiul având o validitate externă scăzută.
4. DISCUŢII ŞI CONCLUZII

Importanţa gândirii morale şi inteligenţei emoţionale pentru profesia de psiholog
este cu totul deosebită. Inteligenţa emoţională ajută psihologul să îşi cunoască
propriile emoţii şi să aibă control emoţional, să fie empatic, să asigure o relaţie
terapeutică optimă cu clienţii. Conduita morală corespunzătoare în relaţiile cu
beneficiarii profesiei de psiholog influenţează calitatea şi eficienţa rezultatelor.
Studiul de faţă şi-a propus să investigheze aceste două variabile la studenţii psihologi,
nivelul de studii licenţă. Rezultatele obţinute confirmă importanţa analizei
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inteligenţei emoţionale şi judecăţii morale la viitorii specialişti în psihologie. Spre
surprinderea noastră, studenţii la psihologie din ultimul an de licenţă au un nivel
sub medie la inteligenţa emoţională şi scoruri sub medie şi medii la judecată
morală. Una din implicaţiile practice ale studiului nostru constă în analiza ştiinţifică a
celor două variabile în vederea elaborării unor programe de stimulare şi dezvoltare
a inteligenţei emoţionale şi a judecăţii morale. Bazându-ne pe rezultatele cercetărilor
care arată că nivelul ridicat al inteligenţei emoţionale în absenţa unei gândiri
morale de acelaşi nivel nu este benefic, existând tendinţa persoanelor să folosească
inteligenţa emoţională pentru satisfacerea intereselor personale, egoiste, unul dintre
obiectivele cercetării noastre constă în studiul relaţiei între inteligenţa emoţională şi
judecata morală. Prima ipoteză a studiului nostru privind corelaţia semnificativă
între inteligenţa emoţională ridicată şi gândirea morală ridicată a fost infirmată. În
concordanţă cu literatura de specialitate, absenţa unei corelaţii pozitive semnificative
între cele doua variabile sugerează că persoanele inteligente emoţional îşi pot folosi
această aptitudine în mod compensator, pentru aspecte profesionale deficitare,
insuficiente. Sunt persoane care în locul unui stil de comunicare asertiv apelează la
manipulare în relaţiile cu ceilalţi (Rietti, 2009).
Comparând inteligenţa emoţională pe ani de studiu, am descoperit că există o
diferenţă statistică în ceea ce priveşte inteligenţa emoţională între studenţii de anul 1 şi
anul 2, studenţii de anul 2 obţinând un scor mai mare la inteligenţa emoţională.
Studenţii din anul 3 de studiu obţin scoruri inferioare studenţilor din anul 2 de
studiu la ambele variabile. Reiese că nu există un progres în privinţa nivelului
inteligenţei emoţionale şi a judecăţii morale de-a lungul celor trei ani de studiu.
Primit în redacţie la: 18.09.2017
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REZUMAT
În ultimul deceniu, studiile despre importanţa inteligenţei emoţionale şi gândirea morală în
domenii precum cel organizaţional, educaţional şi în psihoterapie au luat o mare amploare. Pentru
prima dată, ne-am propus studiul inteligenţei emoţionale, al gândirii morale, precum şi al relaţiei între
cele două variabile, pentru viitorii specialişti în psihologie. Astfel, am cercetat în plan empiric relaţia
între inteligenţa emoţională şi gândirea morală la studenţii din domeniul psihologiei. Eşantionul a fost
împărţit în 3 grupuri: anul 1 de studiu, anul 2 de studiu şi respectiv anul 3 de studiu. Instrumentul
folosit pentru a măsura inteligenţa emoţională a fost „Test de inteligenţă emoţională varianta pentru
adulţi”, adaptat de Mihaela Roco după Bar-On, iar pentru a măsura judecata morală a fost utilizat
instrumentul „Chestionar de reflecţie socială, varianta prescurtată” elaborat de John C. Gibbs şi adaptat de
Mihaela Roco. Testele au fost administrate unui lot de 98 participanţi. În urma analizei datelor a
reieşit că inteligenţa emoţională ridicată nu se asociază cu gândire morală ridicată. Scorurile obţinute
atât pentru inteligenţă emoţională, cât şi pentru gândirea morală arată necesitatea elaborării şi aplicării
unor programe de stimulare şi dezvoltare a celor două dimensiuni ale personalităţii.

RELAŢIA DINTRE COMPORTAMENTUL PROSOCIAL
AL PREŞCOLARILOR, AFECTUL INCIDENTAL,
STATUTUL SOCIOMETRIC ŞI COSTUL AJUTORULUI
RODICA PETRUŢA TOIU-RUIU∗
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Abstract
The main purpose of the experimental study was to explore the relation between prosocial behaviour
of the 5–7 preschoolers age, and incidental affect, target’s sociometric status, and the cost involved by
the help. The study was conducted on a sample of 30 participants, and consisted in three experiments.
Instrumental prosocial behavior or willingness to offer help was measured in two experimental
situations, with the valence modification of the positive and negative affect, as well in the relation between
target’s sociometric status and the cost involved by help. Thus the dependent variable was the same in
all experiments, and independent variable from the first experiment was incidental affect, in the
second – target’s sociometric status – and in the third – the cost involved by the help. The induction
of the affect was made according Strack, Schwarz and Gschneidinger (1985) theory. We supposed
that prosocial behavior is more frequent in the condition of positive incidental affect than negative
one, and that there is a relation between instrumental prosocial behavior and target’s sociometric status, and
cost involved by the help. The hypotheses were validated, being evidenced in the first study that the
incidental positive affect is growing the frequency of the prosocial behaviour to preschoolers. In the
second study it has been obtained a significant difference between the tendency to offer help to the
targets with high sociometric status and targets with low sociometric status. The low cost involved by
the help situations determined more frequency to the tendency to offer help than high cost situations.
The practical implications were discussed, emphasizing the need for progress in the kindergarten
programs to stimulate the sensitivity to the needs of others and availability to offer help.
Cuvinte-cheie: comportament prosocial, afect incidental, statut sociometric, costul comportamentului prosocial.
Keywords: prosocial behavior, incidental affect, sociometric status, prosocial behavior cost.
1. INTRODUCERE

Disponibilitatea copilului faţă de nevoile celorlalţi se formează încă din copilărie,
de la vârste timpurii, în contextul dezvoltării teoriei minţii. Tema referitoare la
comportamentul prosocial şi afectul incidental în copilărie este relativ nouă în
literatura de specialitate, atenţia cercetătorilor concentrându-se în special asupra relaţiei
dintre afectul direct şi comportamentul prosocial (Eisenberg şi Fabes, 1990).
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O formă primară de manifestare a comportamentelor prosociale poate fi
observată între 1–2 ani, când copilul se oferă să ajute un alt copil dacă acesta s-a
lovit, îşi împrumută jucăriile sau încearcă să reconforteze un alt copil sau un adult
atunci când acesta pare trist sau necăjit. Copiii de această vârstă au o înţelegere
rudimentară a faptului că celelalte persoane pot avea sentimente diferite de ale lor.
Totuşi, este evident faptul că înţeleg suficient pentru a oferi susţinere altor persoane în
dificultate. Comportamentele prosociale se amplifică odată cu înaintarea în vârstă,
ca urmare a dezvoltării abilităţilor cognitive, respectiv a capacităţii de a detecta
nevoile altora, dorinţei de a consola, precum şi înţelegerii importanţei ajutorului dat
celor aflaţi în dificultate (Einsenberg şi Fabes, 1991, 1998).
Comportamentul prosocial este definit de către Wosinska (2005) ca o „activitate
care prilejuieşte prosperitatea altei persoane, chiar dacă acest act este săvârşit cu
intenţia de a obţine o recompensă exterioară (aprobarea socială) sau a unei
recompense interioare – restaurarea bunei dispoziţii” (p. 257).
În literatura românească, prima sinteză bibliografică asupra problematicii
comportamentului prosocial a fost publicată în 1978, de către psihosociologul Septimiu
Chelcea, în revista „Viitorul social”, ca mai apoi să fie abordată de acelaşi autor în
„Personalitate şi societate în tranziţie” (1994). Acesta consideră comportamentul
prosocial ca fiind „un comportament intenţionat, realizat în afara obligaţiilor profesionale şi orientat spre susţinerea, conservarea şi promovarea valorilor sociale”
(Chelcea, 2008, p. 228). Definiţia aceasta lărgeşte de fapt sfera de cuprindere a
comportamentului prosocial, incluzând: ajutorarea semenilor, apărarea proprietăţii,
jertfa de sine pentru dreptate sau pentru independenţa patriei.
În ceea ce priveşte manifestarea comportamentului prosocial în copilărie,
Stănculescu (2008, 2014) a abordat tematica relaţiei dintre înţelegerea emoţiilor
(EK– emotion knowledge) şi disponibilitatea de a oferi ajutor, în contextul procesului
de socializare a emoţiilor, precum şi rolul cogniţiei sociale în manifestarea comportamentului altruist (definit drept subcomponentă a comportamentului prosocial).
2. FUNDAMENTUL TEORETIC AL CERCETĂRII

Există mai multe moduri în care copiii pot manifesta comportamente prosociale
faţă de alţii. De exemplu, copiii consideră importante prietenia cu covârstnicii şi
incluziunea socială, mult mai importante decât împărţirea, împărtăşirea cu ceilalţi
(Greener şi Crick, 1999). Multe dintre instrumentele utilizate în mod obişnuit în
raport cu trăsăturile prosociale ale copiilor fac să nu sublinieze iniţierea socială,
incluziunea şi jocul în care se manifestă comportamente pozitive, iar cercetătorii de
multe ori nu vizează aceste comportamente în încercarea de a observa comportamentul prosocial (Spinrad et al., 1999).
Iniţierea socială, incluziunea şi joaca pozitivă sunt uneori distinse ca fiind
competenţe ale comportamentului social mai degrabă decât ca fiind prosociale. Aceste
comportamente pozitive pot solicita mai multă autonomie sau mai multă iniţiativă
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la copii, caracteristici care sunt în conformitate cu stereotipurile culturale de comportament masculin (Leaper şi Friedman, 2007), şi ar fi mai probabil să apară în
interacţiunile copiilor cu colegii de aceeaşi vârstă decât în interacţiunile cu adulţii.
Factorii de mediu care influenţează diferenţele individuale în ceea ce priveşte
comportamentul prosocial la copii includ modelarea comportamentului de către
părinţi şi metodele folosite în disciplina copiilor. De exemplu, utilizarea strategiilor
inductive pentru disciplinarea copiilor (explicarea consecinţelor comportamentelor
neadecvate, precum şi substituirea cu comportamente potrivite, dezirabile din punct
de vedere social) este mai eficientă decât disciplina de tip putere (de exemplu,
pedeapsa) (Eisenberg şi Fabes; 1998, Lam et al., 2009 ). Dacă părinţii explică
motivele, acţiunile lor, fiind dispuşi să asculte şi să răspundă la nevoile şi dorinţele
copiilor, creând un climat pozitiv, copiii sunt receptivi la lecţiile părinţilor şi
internalizează valorile lor. Părinţii furnizează astfel copiilor modele de comportament în care arată că sunt sensibili faţă de nevoile altora, favorizând dezvoltarea de
comportamente prosociale la copii.
În modelarea comportamentelor prosociale la copii, un rol important îl au
influenţele parentale, mai precis disponibilitatea afectivă sau suportul şi căldura
parentală în dezvoltarea socio-emoţională a copiilor şi implicit a sensibilităţii acestora
faţă de nevoile celorlalţi.
Autorii Clark şi Ladd (2000) au observat că preşcolarii care manifestau comportament prosocial erau mai bine pregătiţi pentru adaptarea la cerinţele mediului
şcolar (school readiness). Copiii care manifestă comportamente prosociale au mai
mulţi prieteni şi raportează o mai bună calitate a relaţiilor de prietenie, faţă de cei
cu un nivel scăzut al tendinţei de a-i ajuta pe ceilalţi.
Aşa cum am menţionat la începutul articolului, numeroase studii au investigat
relaţia dintre afectul direct şi comportamentul prosocial (Eisenberg şi Fabes, 1990),
respectiv subcomponenta acestuia – comportamentul altruist. Astfel, s-a constatat
că preşcolarii au tendinţa de a acorda ajutor unei persoane care manifestă emoţii
negative, acest lucru nemaifiind valabil atunci când ţinta socială pare să nu fie
afectată. „Din întreg registrul afectiv, o contribuţie specială în ajutorul dat celorlalţi
fără a se aştepta nicio recompensă îl are empatia, simpatia şi distresul resimţit în
momentul în care este conştientizată neputinţa sau suferinţa celuilalt” (Stănculescu,
2014, p. 8).
Spre deosebire de afectul direct, afectul incidental este „reacţia emoţională
generată de situaţia contextuală sau de alte surse care sunt diferite de ţinta socială
evaluată” (Stănculescu, 2002, p. 187). Metodele utilizate pentru a induce afectul
incidental pozitiv sau negativ constau în: prezentarea unor stimuli emoţionali, cum
ar fi muzică într-un ritm plăcut sau alert, imagini supărătoare, feedback-ul critic.
De asemenea, este folosită o tehnică de inducţie prin care participanţii sunt rugaţi
să evoce amintiri emoţionante (pozitive sau negative) sau să-şi imagineze evenimente
ipotetice (Ruys şi Stapel, 2008). În ambele cazuri, instrucţiunile sau stimulii sunt
observabili.
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O altă tehnică se bazează pe folosirea de clipuri video. De exemplu, Forgas şi
East (2008) au prezentat timp de 10 minute un extras dintr-un serial de comedie
pentru a provoca fericire, un documentar de natură să inducă o stare neutră şi un film
despre cancer pentru a induce o stare de tristeţe. O altă tehnică validată de inducere
a afectului incidental este bazată pe utilizarea poveştilor (Stănculescu, 2013). În
numeroase studii de cogniţie socială, participanţii aveau ca sarcină de a citi fie
poveşti care creau o stare emoţională pozitivă, fie negativă (tristeţe) sau neutră.
3. METODOLOGIA CERCETĂRII

Cercetarea a avut ca scop investigarea relaţiei dintre starea afectivă indusă –
afectul incidental pozitiv sau negativ şi comportamentul prosocial al preşcolarilor.
S-a urmărit de asemenea analiza relaţiei dintre comportamentul prosocial şi statutul
sociometric al ţintei, respectiv costul implicat de ajutor. Dorim să subliniem faptul
că în acest studiu am abordat comportamentul prosocial din perspectiva subtipului
instrumental (Dunfield şi Kuhlmeyer, 2013) şi anume tendinţa declarată a copiilor
de a oferi ajutor unei ţinte sociale aflate în dificultate (willingness to engage in
prosocial behavior/helping).
OBIECTIVELE CERCETĂRII:
1. Explorarea influenţei afectului incidental pozitiv şi negativ asupra comportamentului prosocial la preşcolari de 5–7 ani;
2. Investigarea relaţiei dintre comportamentul prosocial şi statutul sociometric
al ţintei;
3. Analiza relaţiei dintre comportamentul prosocial şi costul implicat de ajutor.
IPOTEZELE CERCETĂRII:
Studiul 1
I1 – În condiţia afectului incidental pozitiv, tendinţa declarată de acordare a
ajutorului este semnificativ mai mare decât cea din condiţia afectului incidental
negativ.
Studiul 2
I1 – Cu cât statutul sociometric al victimei este mai ridicat, cu atât tendinţa
declarată de ajutor creşte.
I2 – Cu cât costul implicat de ajutor este mai mare, cu atât tendinţa declarată
de ajutor scade.
VARIABILELE CERCETĂRII. În studiul 1, variabila independentă a fost
tipul de afect incidental (pozitiv, respectiv negativ), iar variabila dependentă –
comportamentul prosocial declarat. De menţionat că variabila dependentă se referă
la subtipul instrumental al comportamentului prosocial (willingness to engage in
prosocial behavior/helping), şi anume tendinţa de a oferi ajutor unei ţinte sociale
aflate în dificultate, iar variabile independente afectul incidental pozitiv şi afectul
incidental negativ. În studiul al doilea, variabila dependentă a fost comportamentul
prosocial declarat, iar variabilele independente: statutul sociometric al ţintei şi
costul implicat de ajutor.
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PARTICIPANŢII. Cercetarea a fost realizată la o grădiniţă cu program normal
din centrul capitalei, pe un lot de 30 de copii (15 băieţi şi 15 fete) dintr-o grupă
mare, grupă cu continuitate în grădiniţă, iar loturile experimentale au fost alcătuite
fiecare din 7 băieţi şi 8 fete. Vârsta participanţilor este cuprinsă între 5 şi 6 ani (MD =
6.4, SD = 0.45). Lotul participanţilor a fost omogen din următoarele puncte de
vedere: statutul social, făcând parte din familii organizate; vârsta participanţilor a
fost între 5 şi 7 ani, toţi făcând parte din grupa mare-pregătitoare, Astfel că pentru
primul studiu, pentru testarea primei ipoteze, participanţii au fost repartizaţi în
două loturi experimentale, după modelul within-subjects. Într-un lot a fost indus
afectul incidental pozitiv, iar în celălalt lot experimental, afectul incidental negativ.
METODA. În ambele studii, metoda de cercetare a fost experimentul, iar în
cel de-al doilea studiu s-a utilizat ca instrumente pentru testarea ipotezelor chestionarul
de măsurare a relaţiei dintre comportamentul prosocial şi statutul sociometric,
precum şi a relaţiei dintre comportamentul prosocial şi costul implicat de ajutor, şi
testul sociometric Moreno.
Studiul 1 a vizat testarea frecvenţei comportamentelor prosociale la preşcolari
pe fondul afectului incidental pozitiv/negativ, în două situaţii experimentale diferite, în
funcţie de starea de afect experimentată. Modelul cercetării este „intrasubiect”
(within-subjects), deoarece variabiala „comportament prosocial” a fost măsurată pe
un lot de 30 de subiecţi, în două momente diferite.
PROCEDURA. Colectarea datelor din primul studiu s-a realizat într-un interval
de 11 zile, între cele două situaţii experimentale fiind o pauză de nouă zile.
Inducţia afectului incidental s-a făcut conform teoriei lui Strack, Schwarz şi
Gschneidinger (1985), cu ajutorul următoarelor desene animate/poveşti: desen
animat după povestea „Fetiţa cu chibrituri” de H.Cr. Andersen pentru afect negativ;
un episod din desenul animat „Tom şi Jerry” pentru afect pozitiv.
În prima situaţie experimentală – afect pozitiv – copiii au fost anunţaţi că în
ziua respectivă vor viziona timp de 15 minute desene animate „Tom şi Jerry”.
Copiii au fost lăsaţi să se manifeste natural, majoritatea râzând zgomotos atunci
când apăreau scene comice. După aceea au fost rugaţi să răspundă la întrebările de
pe fişa de lucru, fiecare copil primind fişa şi creioane. Sarcina pentru fiecare item
era următoarea: „Desenează un cerc dacă eşti de acord cu cei din imagine (cu
comportamentul lor), iar dacă nu, desenează un triunghi”. Cercul a simbolizat
aşadar acordul cu comportamentul prezentat, iar triunghiul dezacordul. Fişa a conţinut
un număr de şase sarcini. Pentru fiecare, trebuiau să-şi exprime acordul/dezacordul
faţă de oferirea de ajutor personajului aflat într-o situaţie dificilă. Copiii au răspuns
la fiecare cerinţă, lucrând individual şi în timp optim.
În cea de-a doua situaţie experimentală – afect incidental negativ – copiii au
fost invitaţi peste nouă zile să vizioneze filmul-desen animat „Fetiţa cu chibrituri”,
realizat după povestea cu acelaşi nume. Mediul creat a fost ca pentru vizionarea
unui film, cu scăunelele aşezate asemenea unei săli de cinema, în faţa ecranului de
proiecţie. Durata proiecţiei a fost de 20 de minute, timp în care copiii au fost foarte
atenţi la derularea poveştii, stând aproape nemişcaţi. Apoi, au fost aşezaţi la măsuţe
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şi rugaţi să rezolve fişa de lucru cu cele 6 sarcini în care trebuiau să exprime din
nou acordul sau dezacordul oferirii de ajutor personajului aflat în dificultate. Li
s-au oferit creioane, iar instructajul a fost acelaşi ca la celălalt experiment.
În studiul al doilea a fost măsurat statutul sociometric al membrilor grupei cu
ajutorul testului sociometric (Zlate, 1982), dimineaţa, timp de aproximativ o oră,
înainte de începerea activităţilor didactice. Copiii au fost rugaţi de către educatoare
să indice trei colegi cu care doresc să se joace sau să facă alte activităţi împreună şi
trei cu care nu vor. Culegerea datelor s-a făcut individual, adică fiecare copil a fost
intervievat separat de către experimentator. De asemenea, i s-a comunicat fiecărui
copil în parte că răspunsurile sale vor rămâne secrete. Astfel au fost respectate
cerinţe ale eticii cercetării, cum ar fi confidenţialitatea datelor şi protejarea imaginii
şi stării de bine psihice a participanţilor.
La trei zile după aplicarea testului sociometric, s-a aplicat dimineaţa, aceloraşi
copii, varianta întâi a chestionarului, iar la o săptămână diferenţă – cea de-a doua
variantă. Itemii primei variante au vizat măsurarea frecvenţei comportamentului
prosocial, având ca ţintă copilul cu statutul preferenţial cel mai ridicat, iar itemii
celei de-a doua variante au vizat comportamentul prosocial faţă de copilul cu
statutul preferenţial cel mai scăzut în grupul respectiv. A fost necesară aplicarea în
două momente diferite, pentru a evita surprinderea de către copii a relaţiei dintre
comportamentul prosocial şi statutul sociometric al ţintei, precum şi dintre comportamentul prosocial şi costul implicat de ajutor. Copiii au fost chestionaţi individual,
asigurându-se confidenţialitatea, iar răspunsurile au fost codificate prin „da” şi „nu”.
Durata aplicării a fost de o oră şi jumătate, fiecărui copil alocându-i-se aproximativ
5 minute.
4. REZULTATELE CERCETĂRII. INTERPRETAREA DATELOR

Studiul 1
Folosind testul neparametric Wilcoxon (Two related samples) am calculat
diferenţele dintre rangurile obţinute în condiţia afectului incidental pozitiv şi cele
din condiţia afectului incidental negativ.
Tabelul nr. 1
Media şi suma rangurilor obţinute la testul Wilcoxon în ceea ce priveşte acordarea ajutorului
unei ţinte în condiţia afectului incidental negativ vs. condiţia afectului incidental pozitiv
Media rangurilor
8.12
Ranguri negative
13a
3b
10.17
Ranguri pozitive
Egale
14c
30
Total
a. Afect incidental negativ < afect incidental pozitiv
b. Afect incidental negativ > afect incidental pozitiv
c. Afect incidental negativ = afect incidental pozitiv

Suma rangurilor
105.50
30.50
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Tabelul nr. 2
Nivelul de semnificaţie a diferenţelor statistice între acordarea ajutorului unei ţinte
în condiţia afectului incidental negativ vs. condiţia afectului incidental pozitiv
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. bazat pe rangurile pozitive

Afect pozitiv/afect negativ
–.2.106a
.035

Din tabelul nr. 1 se observă că 13 copii şi-au exprimat mai frecvent acordul
pentru oferirea de ajutor în condiţia afectului incidental pozitiv în comparaţie cu
condiţia afectului incidental negativ. Doar 3 copii au obţinut o frecvenţă mai mare
la oferirea de ajutor în condiţiile afectului incidental negativ în comparaţie cu situaţia
afectului incidental pozitiv. În cazul celorlalţi 14 copii s-a înregistrat o egalitate a
frecvenţelor. Diferenţa dintre rangurile obţinute în situaţia afectului incidental pozitiv şi
rangurile obţinute în condiţiile afectului incidental negativ a fost calculată pe baza
rangurilor pozitive (vezi nota de sub tabelul nr. 2) şi este semnificativă statistic (z =
–2.106; p < 0.03), ceea ce validează ipoteza de la care am pornit. În condiţiile
afectului incidental pozitiv, comportamentul prosocial (măsurat prin tendinţa de a
oferi ajutor unei ţinte aflate în dificultate) este semnificativ mai mare decât în
condiţiile afectului incidental negativ.
Putem spune, pe baza rezultatelor obţinute, că acestea sunt în acelaşi registru
de idei cu studiile recente de cogniţie socială care au evidenţiat legătura afectivitate–
cogniţie în procesarea informaţiei sociale, rolul afectului incidental nefiind deloc
neglijabil (Stănculescu, 2002).
Datele studiului au evidenţiat că preşcolarii manifestă o disponibilitate mărită
de a oferi ajutor pe fondul afectului incidental pozitiv. Putem explica acest pattern
prin faptul că pe fondul emoţionalităţii pozitive creşte probabilitatea senzitivităţii
faţă de cei aflaţi în dificultate.
Aşa cum au evidenţiat studiile, dispoziţia pozitivă, provocată de orice eveniment
plăcut creşte probabilitatea ca individul să manifeste comportamente prosociale
(Wosinska, 2005). Spre deosebire de persoanele triste, oamenii fericiţi tind să-i ajute
mai mult pe alţii, indiferent dacă vor fi răsplătiţi sau nu. La preşcolarii studiaţi,
afectul incidental pozitiv provocat de vizionarea desenelor animate a favorizat
manifestarea tendinţei de a oferi ajutor în mai mare măsură decât în starea de afect
incidental negativ. De subliniat că manifestarea comportamentelor prosociale pe
fondul afectului pozitiv şi negativ, la preşcolarii din studiul 1 nu are legătură cu
ţinta prezentată, rezultatele fiind în consonanţă cu cele evidenţiate în studiul
realizat de Stănculescu (2013).
Studiul 2
Pentru verificarea primei ipoteze a studiului 2 a fost comparată frecvenţa
scorurilor obţinute pentru măsurarea tendinţei de acordare a ajutorului (comportament
prosocial) unei ţinte cu statut sociometric scăzut cu frecvenţa scorurilor obţinute
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pentru măsurarea tendinţei de acordare a ajutorului (comportament prosocial) unei
ţinte cu statut sociometric ridicat. În urma acestei analize se poate constata că
preşcolarii care acordă ajutor unei ţinte cu statut sociometric scăzut sunt în număr
de 26 (4 acordă ajutor o singură dată, 6 – de două ori şi 16 de trei ori), iar frecvenţa
scorurilor obţinute pentru ţinta cu statut sociometric ridicat este de 30 (1 acordă ajutor
de două ori, iar 29 maximum – de trei ori), ceea ce a condus la concluzia că tendinţa
declarată de ajutor creşte cu cât statutul sociometric al ţintei este mai ridicat.
Pentru verificarea primei ipoteze am folosit testul neparametric Wilcoxon
(Two related samples) de comparare a diferenţei dintre scorurile (transformate în
ranguri) obţinute la testul aplicat pe acelaşi lot experimetal în două momente diferite.
Din tabelele nr. 3 şi nr. 4 se observă o diferenţă semnificativă statistic între cele
două condiţii (z = –3.606, p = 0.00). Aceste rezultate duc la validarea ipotezei conform
careia ţintei cu statut sociometric ridicat i se va acorda în mai mare masură ajutor
decât celei cu un statut preferenţial scăzut. Un amănunt interesant este evidenţiat în
tabelul nr. 3 şi anume că niciun copil nu şi-a exprimat tendinţa de a oferi ajutor în
mai mare măsură în condiţia afectului incidental negativ în comparaţie cu condiţia
afectului incidental pozitiv, viceversa fiind valabilă pentru 13 copii.
Tabelul nr. 3
Media şi suma rangurilor obţinute la testul Wilcoxon în ceea ce priveşte acordarea ajutorului
unei ţinte cu statut sociometric ridicat vs. uneia cu statut sociometric scăzut
Media rangurilor
Ranguri negative
0.00
0a
13b
Ranguri pozitive
7.00
17c
Egale
30
Total
a. Statut sociometric ridicat < statut sociometric scăzut
b. Statut sociometric ridicat > statut sociometric scăzut
c. Statut sociometric ridicat = statut sociometric scăzut

Suma rangurilor
.00
91.00

Tabelul nr. 4
Nivelul de semnificaţie a diferenţelor statistice între acordarea ajutorului unei ţinte
cu statut sociometric ridicat vs. uneia cu statut sociometric scăzut
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. bazat pe rangurile negative

Statut ridicat/statut scăzut
–.3.606a
.000

Aşa cum reiese din tabelul nr. 4, rezultatul testului Wilcoxon indică existenţa
unor diferenţe semnificativ statistic între cele două condiţii experimentale. Se confirmă
ipoteza cercetării conform căreia cu cât statutul sociometric este mai ridicat, cu atât
tendinţa de ajutor creşte, rezultatele arată o diferenţă semnificativ statistic între
statutul sociometric al ţintei (p = .00).
Pentru verificarea celei de-a doua ipoteze, au fost comparate frecvenţa scorurilor
obţinute pentru măsurarea tendinţei de acordare a ajutorului, atunci când costul este
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mic cu frecvenţa scorurilor obţinute pentru măsurarea tendinţei de acordare a ajutorului
atunci când costul este ridicat. În urma acestei analize, se poate constata că
preşcolarii acordă ajutor cu o frecvenţă de 27, atunci când costul este mic, faţă de o
frecvenţă de 10, atunci când costul este mare. Comportamentul prosocial este cu o
frecvenţă de 27, atunci când costul este mai mic, faţă de o frecvenţă de 10, atunci
când costul este mai mare. Acest fapt a condus la concluzia că tendinţa declarată de
ajutor creşte cu cât costul implicat de ajutor scade. Acest pattern este în concordanţă cu
ceea ce s-a menţionat în literatura de specialitate (Chelcea, 1994, 2008).
Pentru a calcula diferenţele statistice dintre rangurile obţinute în acordarea
ajutorului când costul implicat este mare şi rangurile obţinute în acordarea ajutorului
când costul implicat este mic, am folosit testul neparametric Wilcoxon (Two related
samples).
Tabelul nr. 5
Media şi suma rangurilor obţinute la testul Wilcoxon în ceea ce priveşte acordarea ajutorului
atunci când costul comportamentului prosocial este scăzut, respectiv mare
Ranguri pozitive
18a
Ranguri negative
1b
Egale
11c
Total
30
a. cost mare ajutor < cost mic ajutor
b. cost mare ajutor > cost mic ajutor
c. cost mare ajutor = cost mic ajutor

Media rangurilor
10.00
10.00

Suma rangurilor
180.00
10.00

Tabelul nr. 6
Nivelul de semnificaţie a diferenţelor statistice între acordarea ajutorului care presupune
cost mare şi acordarea ajutorului cu cost scăzut, bazate pe rangurile pozitive
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. bazat pe rangurile pozitive

Cost mare/cost mic
–.3.900a
.000

Din tabelul nr. 5 se observă diferenţa dintre rangurile obţinute în acordarea
ajutorului când costul implicat este mare şi rangurile obţinute în acordarea ajutorului
când costul implicat este mic. Rezultatul testului Wilcoxon indică o valoare semnificativ mai mare a manifestării comportamentului prosocial în condiţiile în care
costul implicat de ajutor este mai mic.
Se confirmă ipoteza cercetării conform căreia cu cât costul implicat de ajutor
este mai mic, cu atât tendinţa de ajutor creşte, rezultatele arată o diferenţă semnificativă statistic între cele două costuri (p = .000).
Interpretarea validării primei ipoteze a pornit de la opinia lui Daniel Goleman
(2007) care afirmă că „oamenii sunt înclinaţi să-i ajute mai mult pe cei dragi”.
Preşcolarii valorizează conduitele morale ale covârstnicilor, rezonează afectiv cu
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„copiii buni” din grupă şi-i resping pe cei „răi”. Aşa cum a arătat şi aplicarea
testului sociometric, pentru A. s-a arătat o mai mare disponibilitate în acordarea
ajutorului, deoarece ea era cea mai valorizată din grupă (Isp = 0.51 ), în schimb
pentru A. G. nu s-a manifestat aceeaşi disponibilitate, deoarece „ea nu este cuminte
niciodată”, „nu o ascultă pe doamna”, în schimb A. este „ascultătoare”, „cuminte”
şi „răspunde foarte bine la activităţi”, la preşcolari funcţionând teoria învăţării
sociale (Chelcea, 2008, Stănculescu, 2014), conform căreia ei sunt învăţaţi de către
familii şi grădiniţă să-i aprecieze, valorizeze pe cei morali din punct de vedere
social şi norma responsabilităţii sociale. Potrivit acestuia, norma responsabilităţii
sociale se aplică diferenţiat, în măsura în care avem o părere bună despre acea
persoană şi în măsura în care acea persoană nu se face vinovată de ceea ce i s-a
întâmplat. La fel şi la preşcolari, această normă a influenţat preferinţele colegilor
pentru A. şi respingerea lui A. G.
Frecvenţa mărită a tendinţei de a acorda ajutor colegilor cu statut preferenţial
ridicat poate fi explicată pornind de la concepţia lui Piaget (1980), conform căruia
normele şi cerinţele de comportare sunt văzute de copil ca nişte imperative, orice
abatere de la ele trebuind pedepsită. De aceea, preşcolarii consideră că trebuie
sancţionaţi cei care nu respectă regulile, nedorind să fie „prieteni cu colegii răi” şi
nici să le ofere ajutorul.
Consider evidentă prin acest studiu existenţa unui comportament prosocial la
preşcolari, deoarece are caracter „intenţionat, realizat în mod conştient” (Chelcea,
2008). De asemenea, copiii au acordat ajutorul persoanei valorizate fără să aştepte
primirea unei recompense, unui premiu sau laudă din partea colegilor sau a
educatoarei şi nici nu au fost constrânşi să acorde ajutorul colegului cu statut
preferenţial ridicat, în detrimentul celui cu statut scăzut.
În interpretarea scorurilor obţinute în urma validării celei de-a doua ipoteze
am constatat prezenţa influenţei teoriei cost–beneficiu (Chelcea, 2008). Astfel că
analiza dintre frecvenţa scorurilor obţinute la măsurarea tendinţei de a acorda ajutor
atunci când costul comportamentului prosocial este mic şi frecvenţa scorurilor obţinute
la măsurarea tendinţei de a acorda ajutor atunci când costul comportamentului
prosocial este mare – 10 răspunsuri prosociale – a condus la constatarea că preşcolarii acordă mai mult ajutor când costul implicat este mic. Pentru cei doi itemi
formulaţi pentru testarea ipotezei („Dacă un copil nu are jucării, i-o imprumuţi pe a
ta?” şi „Dacă un copil te roagă să-i dai de tot jucăria ta, i-o dai?”) s-au obţinut
27 de răspunsuri afirmative, respectiv 10 răspunsuri pentru cel de-al doilea item.
Aceste rezultate, privite din perspectiva teoriei acţiunii sociale, arată faptul că, la
preşcolari, implicarea într-o acţiune altruistă de ajutorare a cuiva aflat în dificultate
presupune o suită de procese cognitive, afective şi motivaţionale, care se finalizează
într-o decizie de intervenţie, luată în urma evaluării costurilor şi beneficiilor. În
modul în care copilul a realizat analiza cost-beneficiu, s-au constatat cele trei
comportamente ale moralităţii: cognitivă, afectivă, comportamentală, care au acţionat
convergent determinând modul în care copilul a apreciat, a judecat, şi a simţit în
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momentul în care i s-a cerut o decizie morală, iar analiza cost–beneficiu a stipulat
la preşcolari că îi ajută pe alţii numai dacă apreciază că beneficiul va depăşi costul
implicat în ajutorul dat.
5. CONCLUZII ŞI APRECIERI FINALE

Modelul de cercetare propus se bazează pe cercetări recente din cogniţia
socială, fiind investigată relaţia dintre starea afectivă indusă – afectul incidental
pozitiv sau negativ – şi comportamentul prosocial al preşcolarilor. De asemenea, a
fost explorată relaţia dintre comportamentul prosocial şi statutul sociometric al
ţintei sociale (persoanei aflate în dificultate), pe de o parte, şi costul implicat de
ajutor, pe de altă parte. Ipotezele formulate s-au validat, ceea ce confirmă un lucru
nou: comportamentul prosocial nu este influenţat doar de afectul direct generat de
ţinta socială, ci şi de afectul incidental. Rezultatele obţinute susţin ipoteza conform
căreia pe fondul afectului incidental pozitiv creşte frecvenţa manifestărilor comportamentului prosocial la preşcolari. Altfel spus, rezultatele studiului atrag atenţia
asupra importanţei climatului afectiv pozitiv pentru disponibilitatea de a oferi ajutor
celorlalţi, care constituie un aspect important al relaţiilor interpersonale armonioase.
De asemenea, rezultatele au arătat că există o diferenţă de statut sociometric între
persoanele care beneficiază de ajutorul celor din jur. În acelaşi timp, a fost
evidenţiat faptul că există o diferenţă şi între costul implicat de ajutor şi frecvenţa
acordării ajutorului, cu cât costul implicat de ajutor este mai mic, cu atât tendinţa
de ajutor creşte.
Contribuţia personală constă în noutatea temei abordate. Afectul incidental a
fost analizat în psihologie în special în cercetările de cogniţie socială referitoare la
procesarea informaţiilor stereotipe. De menţionat în acest sens cercetarea realizată
de Stănculescu (2013) prin care a fost analizată relaţia dintre afectul incidental şi
accesarea autostereotipurilor. Nu am găsit însă în literatura de specialitate românească
şi nici în cea străină studii realizate pe preşcolari, care să abordeze relaţia dintre
afectul incidental şi comportamentul prosocial. Se impune continuarea acestei
cercetări luându-se în considerare aspectul validităţii ecologice – crearea unui
design experimental în care copiii să fie implicaţi în situaţii concrete de a-i ajuta pe
ceilalţi, existând astfel posibilitatea observării comportamentului, reacţiilor verbale
şi nonverbale ale preşcolarilor. O altă direcţie de cercetare prin care am completa
studiul de faţă ar fi explorarea relaţiei dintre afectul incidental şi comportamentul
prosocial din perspectiva unor mediatori impliciţi, respectiv expliciţi, cum ar fi de
exemplu nivelul de dezvoltare al gândirii morale sau al teoriei minţii.
Implicaţiile practice ale studiului realizat, fundamentarea teoretică şi suportul
empiric adecvat temei propuse vin în sprijinul psihologilor, educatorilor şi specialiştilor
care lucrează cu copiii. Ţinând cont de rezultatele studiului conform căruia pe fondul
afectului incidental pozitiv creşte frecvenţa manifestărilor comportamentului
prosocial la preşcolari, implementarea în grădiniţe a unor programe care stimulează
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sensibilitatea faţă de nevoile altora şi disponibilitatea de a oferi ajutor, în care
climatul afectiv pozitiv joacă un rol important, vine în acord cu nevoile copiilor de
experimentare a unor relaţii sociale cu încărcătură afectivă pozitivă. De asemenea,
facilitarea implicării copiilor în experienţe socio-emoţionale cu încărcătură afectivă
pozitivă, care să stimuleze, pe lângă sensibilitatea faţă de nevoile celorlalţi şi a
empatiei, gândirea şi conduita morală, va creşte manifestarea comportamentelor
altruiste în rândul copiilor, în sensul de a oferi ajutor celorlalţi în mod intenţionat şi
necondiţionat, indiferent de statutul celuilalt.
Primit în redacţie la: 11.09.2017
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REZUMAT
Scopul principal al studiului experimental a fost explorarea relaţiei dintre comportamentul
prosocial al preşcolarilor de 5–7 ani şi afectul incidental, statutul sociometric al ţintei şi costul
implicat de ajutor. Studiul a fost realizat pe un eşantion de 30 de participanţi şi a constat în trei
experimente. Comportamentul prosocial instrumental sau disponibilitatea de a oferi ajutor au fost
măsurate în două situaţii experimentale, cu modificarea valenţei afectului pozitiv şi negativ, precum şi
în relaţia statutului sociometric al ţintei şi costul implicat de ajutor. Astfel, variabila dependentă a fost
aceeaşi în toate experimentele, iar variabila independentă de la primul experiment a fost afectul
incidental, în cel de-al doilea – statutul sociometric al ţintei –, iar în al treilea – costul implicat de
ajutor. Inducţia afectului s-a făcut conform teoriei lui Strack, Schwarz şi Gschneidinger (1985).
Presupunem că comportamentul prosocial este mai frecvent în condiţia afectului incidental pozitiv
decât în cel negativ şi că există o relaţie între comportamentul prosocial instrumental şi statutul
sociometric al ţintei şi costul implicat de ajutor. Ipotezele cercetării au fost validate, evidenţiindu-se
în primul studiu că pe fondul afectului incidental pozitiv creşte frecvenţa manifestărilor comportamentului
prosocial la preşcolari. În al doilea studiu, s-a obţinut o diferenţă semnificativă între tendinţa de a
oferi ajutor ţintelor cu statut sociometric ridicat şi ţintelor cu statut sociometric scăzut. Situaţiile în
care costul implicat de ajutor este scăzut a determinat o mai mare frecvenţă a tendinţei de a oferi
ajutor decât în situaţiile cu cost ridicat. Au fost discutate implicaţiile, subliniindu-se necesitatea
implementării în grădiniţe a programelor care stimulează sensibilitatea faţă de nevoile altora şi
disponibilitatea de a oferi ajutor.

TULBURĂRILE NEUROCOGNITIVE LA VÂRSTNICI, SECUNDARE
TROMBOCITOPENIEI INDUSE MEDICAMENTOS
CORINA RĂDUCEA∗
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti
Abstract
In most western medical clinics, diagnosing neurocognitive disorders occurs early on following
high-level genetic, immunologic and imagistic investigations which allows for an optimum intervention
time to administer neurotrophic medicine, perform neurocognitive stimulation exercises, occupational
therapy and introduce things like adequate alimentation. In Romania, however, neurocognitive
disorders are often detected in the middle or late stages due to difficulties with insurance covering
investigations like the above-mentioned coupled with a reticence of the general population towards
preventative medicine. The present research has the goal of proving the existence of a direct link
between secondary thrombocytopenia following long use of certain medicine in patients over 60 and
incipient neurocognitive disorders. The study was undertaken in the AIS CLINICS & HOSPITAL
medical clinic in Bucharest, within a family medicine context and followed the evolution of 312 patients
over 60 (M = 119, F = 193), in the July 2016 – August 2017 interval. The criteria for inclusion were:
laboratory tests performed exclusively in the clinic’s laboratory – to ensure accuracy, minimum
6 months continuous use of medicine known to generate thrombocytopenia as a side effect, minimum
3 months psychiatric monitoring. Thrombocytopenia implies the reduction of thrombocyte serotonin.
There are an abundance of clinical studies confirming the association between a drop in serotonin and
disturbances of mood, sleep, thermoregulation, memory, learning and osteogenesis disorders. The
large difference in cost regarding testing serotonin versus testing thrombocytes means this research
would provide an important reason for further study for the end purpose of diagnosing neurocognitive
disorders earlier, easier and with reduced costs.
Cuvinte-cheie: tulburări neurocognitive, trombocitopenie, serotonină, vârstnici.
Keywords: neurocognitive disorders, thrombocytopenia, serotonin, elderly.
1. INTRODUCERE

Grupul mare al tulburărilor neurocognitive din DSM-5 implică o viziune mai
largă şi mai neutră asupra scăderii/pierderii autonomiei versus termenul de demenţă
care stigmatizează către o deteriorare inevitabilă. Tulburările neurocognitive pot
lua forme blânde sau severe în funcţie de etiologie.
∗

Şcoala Doctorală, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Departamentul de Psihologie, Şoseaua Panduri nr. 90, sector 5, 50663, Bucureşti, România; e-mail:
corina.raducea@drd.unibuc.ro
Rev. Psih., vol. 63, nr. 4, p. 245–256, Bucureşti, octombrie – decembrie 2017

246

Corina Răducea

2

Redenumirea în DSM-5 a capitolului care se ocupă de boala Alzheimer, din
Demenţă, delirium, tulburare amnestică şi alte tulburări cognitive (DSM-4) în
Tulburările neurocognitive, subcapitolul Tulburările conştienţei şi cogniţiei rezultate
în urma unor boli fizice, include grupul de tulburări în care deficitul clinic este cel
cognitiv, deficit dobândit pe parcursul vieţii adulte. Datorită acestei abordări integrate a
demenţelor în contextul grupului mare al tulburărilor neurocognitive, psihiatrii şi
psihologii clinicieni formează echipe multidisciplinare. Tulburările neurocognitive
reprezintă o clasă de afecţiuni neurodegenerative caracterizate prin alterarea progresivă
şi persistentă a funcţiilor cognitive, cu evoluţie către scăderea autonomiei, invaliditate
şi moarte prematură. Funcţiile cognitive afectate în mod obişnuit sunt: memoria,
capacitatea de învăţare, atenţia, orientarea, calculul, limbajul, gândirea şi raţionamentul. „Tulburările funcţiilor cognitive sunt uneori precedate şi aproape întotdeauna
însoţite de tulburări ale controlului emoţional, modificări ale personalităţii sau
simptome psihiatrice (apatie, depresie, tulburări psihotice) şi tulburări comportamentale”
(Băjenaru, Popescu, Tudose, 2007, p. 3). DSM-5 a introdus categoria tulburarea
neurocognitivă uşoară pentru a include pacienţii care prezintă modificări cognitive
cu mult timp înainte ca acestea să poată fi evidenţiate imagistic (CT/RMN). Acest
capitol a creat controverse în rândul specialiştilor, datorită riscului unui diagnostic
fals şi alarmant în cazul unor tulburări cognitive apreciate a fi normale odată cu
înaintarea în vârstă şi a posibilităţii de a evalua îmbătrânirea ca fiind o stare
patologică, nu fiziologică. În ultimii ani, accentul cercetărilor despre etiologia
tulburărilor neurocognitive este îndreptat spre factorii imunologici şi inflamatori.
Deşi s-a promovat tratamentul antiinflamator ca prevenţie în instalarea tulburărilor
neurocognitive, s-au constatat reacţii adverse majore privind riscul instalării infarctului
miocardic. Ulterior s-a promovat Aspirina pentru protecţia cardiovasculară,
combinată cu protecţie gastrică pentru a se preveni hemoragiile digestive oculte
(Rothwell Peter, Oxford, 2015), însă, cardiologii au devenit recent mai moderaţi în
ceea ce priveşte utilizarea zilnică a acestora, din cauza altor riscuri (hematologice,
renale, bronhopulmonare, imunologice, fotosensibilitate, tulburări de comportament).
Reacţiile adverse ale polimedicaţiei sunt dificil de gestionat şi, mai ales, uşor de
confundat cu alte patologii, pentru care se administrează alte medicamente. Exemplele
cele mai frecvente sunt: anemia subclinică secundară polimedicaţiei este confundată cu
deficitul de atenţie, datorită insuficientei oxigenări cerebrale, iar spasmul muscular
din disfuncţiile tiroidiene secundare polimedicaţiei este confundat cu atacul de panică.
Articolul de faţă se adresează în primul rând psihologilor, pentru a-i încuraja să
solicite în cadrul anamnezei pacienţilor schema de tratament medical şi investigaţiile
medicale uzuale. Există medicamente care au efect secundar cumulat sub forma
modificărilor elementelor sangvine (anemie, trombocitopenie etc.). Pacienţii cu
aceste modificări se prezintă la psiholog, medicul de familie, psihiatru, pentru
deficit de atenţie şi concentrare, tulburări de somn, depresie, confuzie, tulburări de
memorie şi de orientare temporospaţială. Lucrarea de faţă studiază modul în care
trombocitele scăzute sau trombocitopenia indusă medicamentos reprezintă un risc
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pentru debutul tulburărilor neurocognitive. Trombocitele sau plachetele sangvine
sunt celule sangvine cu rol în procesul de coagulare, precum şi o sursă a factorilor
de creştere implicaţi în restaurarea pereţilor vaselor de sânge. Pe lângă glucide,
proteine, lipide, actină, miozină, trombocitele conţin ADP (adenozindifosfat – esenţial
în circuitul energiei în celulele vii) şi serotonină (neurotransmiţător implicat în
procesele mentale, afective, producerea somnului, funcţii motorii, termoreglare,
funcţii endocrinologice, reglarea presiunii arteriale). Durata normală de viaţă a unui
trombocit este de aproximativ 8 zile (variază între 5 şi 12 zile şi nu depinde de
vârsta biologică), iar distrugerea lor are loc la nivel splenic, hepatic, dar şi în
circulaţia generală. Trombocitopenia reprezintă distrugerea mai mare a trombocitelor
în raport cu formarea acestora în măduva osoasă, iar acest fenomen implică şi
scăderea serotoninei trombocitare. Este cunoscut faptul că scăderea serotoninei este
corelată cu depresia, tulburările de somn, de memorie, confuzie, fiind factori
premergători instalării tulburărilor neurocognitive. Introducerea acestei lucrări are
rolul de a sublinia faptul că tulburările neurocognitive necesită echipe multidisciplinare pentru diagnosticul, monitorizarea şi tratamentul de specialitate, iar
observaţiile clinice şi rezultatele scalelor gerontopsihologice pot fi influenţate de
reacţiile secundare ale unor medicamente.
2. MOTIVAŢIA ŞI SCOPUL CERCETĂRII

Tema acestei cercetări este inspirată din observaţiile clinice asupra pacienţilor
care utilizează tratament anticoagulant oral, recomandat după infarctul miocardic,
accidentele vasculare cerebrale sau în contextul unor tulburări de ritm cardiac.
Modificările coagulării sangvine necesită monitorizarea lunară de laborator. Creşterea
INR (International normalized ratio – valoarea indicelui de protrombină corectată
cu un indice standardizat) în timpul tratamentului medicamentos are riscul
declanşării hemoragiilor cerebrale şi digestive, secundară scăderii trombocitelor.
Faza premergătoare hemoragiilor cerebrale include în tabloul clinic confuzia,
dezorientarea temporospaţială, deficit cognitiv incipient, tulburări de vorbire. Dacă
INR este corectat în timp optim, aceste modificări sunt reversibile, de aceea se şi
recomandă monitorizarea lunară. Există însă medicamente care modifică valoarea
INR, dar procedurile medicale nu impun monitorizarea lunară. Cele mai frecvente
medicamente din această categorie sunt: antiinflamatoarele nesteroidiene, betablocantele, protectoarele gastrice, toate fiind eliberate în România fără prescripţie
medicală, dar şi unele antibiotice, anticonvulsivante, antineoplazice, antidepresive.
Există şi o formă de pseudotrombocitopenie falsă generată de analizoarele
automate din laborator, prin prezenţa de trombocite aglutinate sau de macrotrombocite care poate face ca aparatul să le interpreteze drept leucocite în cadrul
hemoleucogramei, ceea ce duce la un număr scăzut de trombocite. În aceste situaţii
este necesară efectuarea unei hemoleucograme cu frotiu şi numărare de trombocite
pe camera la microscop. Cunoscând acest risc privind falsa trombocitopenie, am
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ales includerea în cercetare doar a investigaţiilor efectuate într-un singur laborator
care are în vedere numărătoarea corectă a elementelor sangvine. Această alegere
asigură acurateţea şi caracterul unitar privind interpretarea rezultatelor de laborator.
Trombocitopenia indusă medicamentos este frecvent subestimată de către clinicieni.
Atenţia acestora este preponderent îndreptată asupra trombocitopeniei secundare
anticoagulantelor şi antineoplazicelor, însă, medicamente uzuale şi fără controlul
prescripţiei medicale pot avea acelaşi efect utilizate timp îndelungat. Tulburările
neurocognitive sunt diagnosticate în faze diferite, în funcţie de testele clinice,
biologice, imagistice, imunologice, genetice şi psihologice utilizate. Dacă în clinicile
medicale occidentale toate aceste determinări au devenit uzuale, cu rol de prevenţie
şi de intervenţie terapeutică la debut, în România coroborarea rezultatelor din
testele genetice, markerilor imunologici, imagistica performantă (scanarea PET –
Positron Emission Tomography) se realizează doar în cadrul unor cercetări
medicale restrânse şi nu sunt la dispoziţia populaţiei generale, atât datorită costurile
foarte ridicate, cât şi faptului că nu sunt compensate prin asigurările de sănătate.
Dozarea serotoninei, despre care se cunoaşte că este importantă în diagnosticul
tulburărilor neurocognitive, nu este compensată de asigurările de sănătate şi costă
în România aproximativ 150 lei, faţă de dozarea trombocitelor care este facilă în
cadrul hemoleucogramei complete, iar preţul este aproximativ 18 lei, dar şi
posibilitatea de fi compensată de către asigurările de sănătate. Scăderea serotoninei
se poate urmări şi din acest test sangvin simplu, care se poate efectua oricât de des
este nevoie, până la normalizarea trombocitelor. Motivaţia principală a cercetării de
faţă constă în identificarea unor teste obiective, nu doar clinice observaţionale sau
crearea de scale psihologice, care să contribuie la diferenţierea tulburărilor neurocognitive şi la corectarea acestora, mai ales dacă se constată că sunt induse
medicamentos. Literatura de specialitate menţionează despre apariţia tulburărilor
neurocognitive după complicaţiile transfuzionale care includ trombocitopenie (Kennedy
Andrew, 2009), dar şi despre deficitul cognitiv secundar anticoagulantelor heparinice
(Kappers Klunne, 1996). Lucrarea de faţă urmăreşte tulburările neurocognitive
secundare trombocitopeniei induse medicamentos, altele decât anticoagulantele
heparinice.
Scopul cercetării este de a oferi clinicienilor informaţii utile, facile şi cu
costuri reduse cu privire la tulburările neurocognitive.
Elementele de dificultate pentru evaluarea tulburărilor neurocognitive sunt:
1. persoanele afectate de tulburări neurocognitive la debut nu recunosc
aceasta, de regulă se află la vârsta la care pretind sau chiar încă mai au multe de
realizat, iar un diagnostic de acest gen ar sabota demersul sensului proiectat;
2. persoanele afectate de tulburări neurocognitive la debut subestimează şi
faţă de sine problemele cu care se confruntă, pentru a nu reduce încrederea în sine
într-o perioadă a vieţii în care doresc să păstreze controlul asupra rolurilor cu care
se identifică;
3. persoanele afectate de tulburări neurocognitive devin vulnerabile şi
necesită empatie ridicată din partea evaluatorului/terapeutului.
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Există dificultăţi în contextul evaluării clinice (Drăghici Rozeta, 2013) a unui
pacient cu tulburări neurocognitive, secundare:
1. reducerii potenţialului de integrare socială, prin părăsirea circuitului activ
social;
2. reducerii veniturilor materiale/economice şi sentimentul insuficienţei adaptative,
devenind dependent material de un sistem/familie;
3. reducerii şi pierderii rolurilor cu care pacientul s-a identificat, având ca
efect marginalizarea atât în cadrul familiei, cât şi la nivel social;
4. creşterii receptivităţii la îmbolnăviri, depresia asociată tulburărilor
neurocognitive vulnerabilizând sistemul imunitar;
5. modificării psihologice şi psihopatologice de involuţie.
Obţinerea unor valori ale trombocitelor sub reperul minim al laboratorului
sau în jumătatea inferioară a intervalului de referinţă orientează diagnosticul clinic
şi către riscul instalării tulburărilor neurocognitive. Este deja cunoscut în rândul
clinicienilor faptul că anumiţi parametri biologici nu sunt studiaţi doar în afara
referinţelor de laborator, ci şi în interiorul acestuia. Concret, sideremia sau dozarea
fierului indică medicaţie specifică sindromului anemic (suplimente cu Fier) şi pentru
valori obţinute în jumătatea inferioară a intervalului de referinţă al laboratorului,
pentru a evita intrarea în tabloul simptomatic al sindromului anemic, care includ
deficitul de atenţie şi oboseală cronică, mai ales la copii şi vârstnici. În cazul
dozării acidului uric, cardiologii şi urologii recomandă tratament cu Allopurinol
(Milurit) chiar şi pentru valori normale aflate în jumătatea superioară a intervalului
de referinţă al laboratorului, pentru a scade riscul instalării bolilor cardiovasculare.
Din motivele menţionate, cercetarea de faţă urmăreşte atât valorile trombocitelor
sub limita de laborator, cât şi valorile aflate în jumătatea inferioară a intervalului de
referinţă ale laboratorului. Acestea din urmă sunt coroborate cu factorii care pot
declanşa tulburările neurocognitive (afecţiuni cardiovasculare, alcoolismul, procesele
inflamatorii cronice, variaţiile semnificative şi îndelungate ale glicemiei, polimedicaţia,
sedentarismul, tulburările de somn, depresia, anxietatea, dislipidemia), dar şi cu
factorii care le întreţin (hidratarea insuficientă, modificările genetice, atitudinea de
victimă în faţa diagnosticului şi bolii, autoizolarea), în funcţie de durata intensităţii,
expunerii şi zestrei genetice. Caracterul original al lucrării constă tocmai în atragerea
atenţiei asupra riscurilor declanşării tulburărilor neurocognitive secundare scăderii
numărului de trombocite sub jumătatea intervalului de referinţă al laboratorului, nu
doar sub limita inferioară a acestuia, scădere rezultată din consumul unor medicamente
timp îndelungat.
3. OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII
3.1. OBIECTIVELE CERCETĂRII

Cercetarea de faţă prezintă o serie de obiective teoretice, metodologice şi
practice legate de particularităţile tulburărilor neurocognitive la vârstnici, secundare
trombocitopeniei induse medicamentos. Scopul principal al cercetării este să

250

Corina Răducea

6

identifice momentul optim în care un tratament util şi recomandat trebuie ajustat
sau întrerupt pentru o perioadă de timp, dacă se constată o scădere a trombocitelor
sub jumătatea intervalului de referinţă al laboratorului, nu doar sub limita inferioară
a acestuia, modificări care cresc riscul declanşării tulburărilor neurocognitive. Pe
baza rezultatelor se pot formula intervenţii terapeutice. Scopul secundar al cercetării
constă în necesitatea informării corecte şi educării populaţiei generale pentru a
consuma cu prudenţă medicamentele care au ca efect secundar trombocitopenia.
Reclamele din media abundă în promovarea medicamentelor antiinflamatoare, protectoarelor gastrice, cardiace, subestimând reacţiile adverse, care pot fi determinate
în faze incipiente prin investigaţii de laborator. Persoanele cu vârsta peste 60 ani
consumă în mod obişnuit aceste medicamente, atât sub supraveghere medicală, cât
şi doar pe baza reclamelor publicitare, pentru a reduce simptomele unor afecţiuni
(dureri articulare, cefalee, tulburări de ritm cardiac, gastrită).
3.1.1. Obiectivele teoretice constau în studiul relaţiei dintre consumul unor
medicamente cu risc trombocitopenic şi debutul tulburărilor neurocognitive, dar şi
a faptului că nu vârsta biologică reprezintă factorul agravant al problematicii
studiate, ci efectul cumulat al polimedicaţiei cu aceste reacţii adverse.
3.1.2. Obiectivele practice constau în informarea specialiştilor din domeniul
tulburărilor neurocognitive şi a populaţiei generale cu privire la riscurile la care se
expun pacienţii dacă utilizează pe termen lung medicamentele menţionate anterior
fără controlul trombocitelor, investigaţie ieftină, compensată prin asigurările de
sănătate şi astfel accesibilă oricui.
Impactul practic al cercetării constă în reducerea semnificativă a costurilor
legate de sănătate prin identificarea precoce a factorilor de risc care declanşează
tulburările neurocognitive, dar şi ameliorarea în timp optim a modificărilor apărute.
3.2. IPOTEZELE CERCETĂRII

Formularea ipotezelor cercetării de faţă au fost conturate încă din noiembrie
2015 în urma observaţiilor clinice în cadrul monitorizării lunare a INR la pacienţii
cu medicaţie zilnică anticoagulantă. Erorile de administrare a acestor medicamente,
precum şi factorii secundari cumulaţi ai polimedicaţiei, mai ales la vârstnici, generează
riscuri evidente în ceea ce priveşte accidentele cerebrale vasculare şi hemoragiile
digestive, care, odată instalate, agravează tabloul clinic general, de multe ori
ireversibil. Extinzând studiul personal privind riscurile deficitului cognitiv secundar
trombocitopeniei induse medicamentos, am identificat câteva medicamente
utilizate zilnic de către majoritatea vârstnicilor (altele decât anticoagulantele heparinice), promovate mediatic intens şi care se pot cumpăra din orice farmacie fără
prescripţie medicală. În contextul creşterii alarmante a numărului de pacienţi cu
deficit cognitiv şi a dificultăţii unor investigaţii imagistice de tipul RMN/CT cerebral
(probleme de deplasare, liste lungi de aşteptare pentru pacienţii din ambulator ce
depăşesc frecvent termenul de valabilitate al unui bilet de trimitere compensat de
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asigurările de sănătate şi, din aceste motive, pacienţii renunţă), precum şi a evaluărilor
cu scale psihologice care, de cele mai multe ori, necesită costuri din partea
pacienţilor, am urmărit identificarea investigaţiilor facile, ieftine, care se pot efectua şi
la domiciliul pacientului nedeplasabil, utile pentru diagnosticarea tulburărilor
neurocognitive. Astfel, ipoteza cercetării constă în riscul instalării tulburărilor
neurocognitive secundare trombocitopeniei induse medicamentos, începând cu
jumătatea inferioară a intervalului de referinţă al laboratorului şi sub acesta.
VARIABILELE CERCETĂRII
3.2.1. Variabilele dependente constau în: observaţiile clinice în contextul
monitorizării prin medicina de familie a pacienţilor care utilizează medicaţie cu risc
trombocitopenic şi în rezultatul mediu obţinut din 3 determinări ale trombocitelor în
cadrul aceluiaşi laborator la pacienţii care utilizează zilnic, de minim 6 luni, antiinflamatoare nesteroidiene, betablocantele, protectoare gastrice, în intervalul de
timp menţionat.
3.2.2. Variabilele independente constau în genul M/F şi confirmarea/ neconfirmarea diagnosticul de tulburare neurocognitivă în cadrul monitorizării psihiatrice.
Este important de menţionat că atât prelevarea probelor biologice, cât şi
consultaţiile psihiatrice au fost la solicitarea pacienţilor, în contextul monitorizării
stării de sănătate prin medicina de familie.
EŞANTIONUL CERCETĂRII
Cercetarea de faţă s-a desfăşurat în cadrul clinicii medicale AIS CLINICS &
HOSPITAL din Şoseaua Alexandriei, nr. 144, sector 5, Bucureşti (unde autoarea
cercetării este medic de familie), în intervalul 1 iulie 2016 – 31 august 2017 şi a
debutat iniţial pe un număr total de 438 pacienţi cu vârsta peste 60 ani (M = 168,
F = 270), urmărindu-se riscul cognitiv al medicaţiei trombocitopenice (altele decât
anticoagulantele heparinice). Dintre aceştia, au fost incluşi în cercetare în a doua
etapă de studiu doar 312 pacienţi (M = 119, F = 193), care au efectuat în perioada
menţionată determinările de trombocite exclusiv în laboratorul clinicii, pentru
acurateţea cercetării, în sensul eliminării riscului obţinerii unor valori fals scăzute,
utilizează zilnic medicaţie trombocitopenică de minim 6 luni şi au prezentat minim
3 luni cel puţin unul dintre simptomele: tulburări de somn, tulburări de dispoziţie
afectivă, confuzie mentală în grade diferite de intensitate.
3.2.3. Definirea loturilor de participanţi
Lotul A = 28 (M = 7, F = 21) pacienţi diagnosticaţi cu tulburări neurocognitive (în diferite stadii) de către psihiatrii clinicii, prin aceleaşi proceduri unitare de
evaluare a autonomiei şi scale gerontopsihologice (MMSE, GAFS, ADL, BARTHEL);
Lotul B = 49 (M = 11, F = 38) pacienţi care nu au fost diagnosticaţi cu
tulburări neurocognitive de către psihiatrii clinicii, dar care solicită constant
medicului de familie bilete de trimitere către aceştia pentru tulburări de somn,
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confuzie mentală, tulburare de dispoziţie afectivă în timpul utilizării medicaţiei
trombocitopenice şi altor boli cerebrale/neurologice cu risc evolutiv către tulburări
neurocognitive;
Lotul C = 235 (M = 101, F = 134) pacienţi care, deşi acuză sporadic tulburări
de somn, confuzie mentală, tulburare de dispoziţie afectivă în timpul utilizării
medicaţiei trombocitopenice nu sunt monitorizaţi de psihiatru pentru aceste acuze.
Dintre aceştia:
– 23 pacienţi au obţinut valori la numărul de trombocite sub limita inferioară
a laboratorului clinicii (150.000-450.000 µL);
LOTUL A = 16 , LOTUL B = 4 , LOTUL C = 3
– 168 au obţinut valori în jumătatea inferioară a referinţelor de laborator
(150.000–450.000 µL);
LOTUL A = 12, LOTUL B = 38, LOTUL C = 118
– 121 au obţinut media celor 3 determinări ale numărului de trombocite în
jumătatea superioară a referinţelor de laborator (150.000–450.000 µL);
LOTUL A = 0, LOTUL B = 7, LOTUL C = 114
4. ANALIZA DATELOR, PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA
REZULTATELOR CERCETĂRII

După construirea tabelelor de contingenţă, în care sunt introduse pe rânduri şi
coloane valorile loturilor, în care:
a. rândurile reprezintă loturile;
b. coloanele reprezintă: sexul M /F din loturi,
se observă că valorile cele mai mari se găsesc în Lot B – însemnând un factor de
risc pentru instalarea tulburărilor neurocognitive odată cu scăderea numărului de
trombocite, ca efect secundar la medicaţia menţionată anterior, iar testarea se
efectuează prin intermediul ipotezei nule.
Răspunsul la întrebarea cu privire la testarea realităţii ipotezei se efectuează
cu ajutorul testul χ2 de independenţă.
Probabilitatea ca două fenomene să se întâmple simultan, iar un pacient să
prezinte tulburări neurocognitive (diagnostic confirmat de către medicul psihiatru)
se obţine prin înmulţirea probabilităţilor următoarelor fenomene desprinse din
valoarea loturilor şi numărul total de participanţi (P).
P = 0.38 × 0.08 × 0.75 = 0.0228. Operaţiunea se reface pentru fiecare celulă
din tabelul de contingenţă şi se obţine tabelul frecvenţelor aşteptate. Formula lui χ2
este (Buta Nicoletta, 2009):

unde: Oi reprezintă valoarea observată, Ai – valoarea aşteptată (în ipoteza independenţei), n – numărul total de celule ale tabelului.
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Sex: M

Sex: F

Total

LOT A

7

21

28

Factor de risc:
LOT B

11

38

49

LOT C

101

134

235

Total pacienţi

119

193

312

253

Pentru cele trei loturi, formula χ2 este (Buta Nicoletta, 2009):
χ2 = ∑(7* 21) 2 + ∑(11*38) 2 +∑(101*134 ) 2 = 6,6

*

Există TNC*

Nu există TNC

Total

Lot A

a

b

a+b

Lot B

c

d

c+d

Lot C

e

f

e+f

Total

a+c+e

b+d+f

a+b+c+d+e+f

TNC = tulburări neurocognitive

Pornind de la distribuţia reală a participanţilor din cele 3 loturi, se verifică
distribuţia şi în cazul în care nu există vreo asociere. Această analiză se efectuează
pe baza probabilităţilor. Valoarea obţinută anterior χ2 = 6.6 reprezintă faptul că
ipoteza nulă H0 presupune independenţa dintre consumul de medicamentele
trombocitopenice şi scăderea numărului de trombocite la limita inferioară, cu o
probabilitate de eroare de 0,01.
II. Probabilitatea de tip şi nivelul de semnificaţie:
1. Probabilitatea comiterii unei erori de tip I = nivelul de satisfacţie – α
2. Probabilitatea este determinată prin date statistice.
2.1. Concluzionăm că există reale diferenţe, deşi sunt datorate şansei.
2.2. Concluzionăm că există numărul de trombocite care scade foarte mult
datorită consumului de medicamente pe baza unei interpretări greşite.
3. Nivelul alfa – α (riscul maxim acceptabil) 5% – există o şansă de 5% de a
respinge incorect ipoteza nulă de exemple.
p = 0.18 ipoteza nulă nu se poate respinge;
p = 0.04 ipoteza nulă se poate respinge cu un risc de 4% de a comite o eroare
de tip I. În consecinţă, cu cât scăderea numărului de trombocite este spre limita
inferioară a intervalului de referinţă a laboratorului sau sub aceasta, cu atât creşte
riscul de apariţie a simptomatologiei tulburărilor neurocognitive.
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5. CONCLUZII

Identificarea mijloacelor prin care o tulburare neurocognitivă uşoară să nu
avanseze către demenţă sau, ideal, să intre în remisie reprezintă provocarea
specialiştilor din domeniul multidisciplinar al neuroştiinţelor.
Pacienţii care prezintă modificări cognitive cu mult înainte ca acestea să
poată fi evidenţiate imagistic pot fi monitorizaţi şi prin dozarea trombocitelor,
investigaţie facilă, ieftină şi compensată de asigurările de sănătate.
Scăderea numărului de trombocite în jumătatea inferioară a intervalului de
referinţă al laboratorului şi sub această limită creează premisele instalării tulburărilor
neurocognitive în cazul utilizării îndelungate a unor medicamente obişnuite pentru
pacienţii cu vârsta peste 60 ani (antiinflamatoare nesteroidiene, protectoare gastrice,
betablocante).
Astfel, cercetarea de faţă sprijină definirea în DSM-5 a capitolului care se
ocupă de tulburările neurocognitive, subcapitolul Tulburările conştienţei şi cogniţiei
rezultate în urma unor boli fizice.
Înainte de aplicarea unor scale psihologice în cadrul evaluării gerontopsihologice, merită identificate în cadrul anamnezei acele medicamente care pot
afecta rezultatul evaluării, altele decât medicamentele psihiatrice, oncologice,
anticoagulante, neurologice.
Deşi iniţial au fost incluse în grupa variabilelor independente vârsta şi
domiciliul urban/rural, acestea au fost eliminate pentru că nu aduceau informaţii
care nuanţează rezultatele obţinute, dar merită inclusă observaţia în concluzii legată
de faptul că trombocitopenia indusă medicamentos nu este influenţată de vârsta
biologică şi de nivelul de trai.
Lucrarea de faţă se înscrie în linia recomandărilor internaţionale privind identificarea măsurilor preventive în contextul unor riscuri de îmbolnăvire. Eficienţa
maximă, în timp optim, cu costuri scăzute, reprezintă idealul oricărui sistem de
sănătate, care poate să devină autonom în raport cu industria farmaceutică.
Cercetarea de faţă reprezintă începutul altor proiecte din domeniul psihoendocrino-imunologiei, în care concluzia desprinsă cu privire la riscul instalării
tulburărilor neurocognitive asociate cu trombocitopenia la vârstnici indusă medicamentos este deosebit de utilă pentru stabilirea ritmicităţii optime a unor medicamente.
Această abordare nu este studiată în literatura de specialitate, reprezentând
punctul forte privind originalitatea lucrării de faţă.
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REZUMAT
În majoritatea clinicilor medicale occidentale, diagnosticarea tulburărilor neurocognitive este
precoce, în urma unor investigaţii genetice, imunologice şi imagistice performante şi se intervine în
timp optim cu medicaţie neurotrofică, exerciţii de stimulare neurocognitivă, terapie ocupaţională,
alimentaţie adecvată. În România se constată instalarea tulburărilor neurocognitive într-un stadiu
mediu şi avansat datorită dificultăţilor asigurării investigaţiilor menţionate anterior şi a reticenţei
populaţiei generale pentru prevenţie. Cercetarea de faţă are ca ipoteză de bază demonstrarea existenţei
unei asocieri directe între trombocitopenia secundară utilizării îndelungate a unor medicamente, la
pacienţii cu vârsta peste 60 ani şi debutul tulburărilor neurocognitive. Studiul a fost realizat în cadrul
clinicii medicale AIS CLINICS&HOSPITAL din Bucureşti, în contextul medicinei de familie,
urmărind evoluţia a 312 pacienţi (M = 119, F = 193), aflaţi în capitaţia medicului de familie, în
intervalul iulie 2016 – august 2017. Criteriile de includere în cercetare sunt: investigaţiile de laborator
efectuate exclusiv în laboratorul clinicii, pentru acurateţea cercetării, utilizarea continuă de minim 6
luni a medicamentelor cunoscute că generează trombocitopenie ca efect secundar şi monitorizare
psihiatrică de minim 3 luni. Trombocitopenia implică şi scăderea serotoninei trombocitare. Literatura
de specialitate abundă în studii clinice care confirmă asocierea dintre scăderea serotoninei şi
tulburările de dispoziţie afectivă, tulburările de somn, termoreglare, tulburările de memorie şi învăţare,
tulburările de osteogeneză. Diferenţa mare de costuri privind dozarea serotoninei versus a trombocitelor
face din această cercetare un motiv important pentru aprofundarea corelaţiilor identificate, în sprijinul
diagnosticării precoce, facile şi cu costuri reduse a tulburărilor neurocognitive.
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Abstract
In this article, we describe the concept of entitlement and its different definitions over the
years. We identified two historically important paradigms: a psychoanalytic one and a narcissistic
one. Both paradigms associated entitlement and the rights one feels justified to have and presented the
association as having negative consequences for the individual. We also discuss a developmental
model of entitlement and its relationship with attachment. In latter years, entitlement received a
number of new conceptual forms and some authors consider that entitlement is not an unidimensional
concept. More authors adhere to the view that entitlement can be both detrimental and beneficial to
one’s well-being and relationships. We present a sum of studies to support this idea. Finally, we
present a more recent concept, the sense of relational entitlement and the ways in which it can be
further integrated into family and couple research.
Cuvinte-cheie: îndreptăţire, sentiment al îndreptăţirii relaţionale, psihologia cuplului şi a familiei.
Keywords: entitlement, sense of relational entitlement, couple and family psychology.
1. INTRODUCTION

From its beginning in the field of psychoanalysis to its current operational
definitions, researchers had regarded the concept of “entitlement” as an important
trait of the majority of human beings (Solomon & Leven, 1975). Some of them
even named the last decades of the past century as “The age of entitlement”
(Twenge & Campbell, 2009), thus underlining its contribution to human behavior.
Initially regarded as a negative trait and related to a series of unwanted consequences,
entitlement found its application in the fields of organizational, developmental,
behavioral and even couple and family psychology.
To our knowledge, this is the first Romanian paper discussing the concept of
“psychological entitlement”. This present paper tries to address the changes in the
conceptual basics of entitlement and its implications in different fields of psychological
research. We are also interested in presenting the main scientific results in regards
to entitlement’s relationship to various psychological outcomes, especially those
∗
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related to couple and family psychology. For such purposes, we will follow the
concept through the years, ending our effort with the latest addition to the
literature, that of sense of relational entitlement.
Firstly, it is important to present some conceptual delimitations, especially
between entitlement and deservingness. While some researchers used these concepts to
describe basically the same psychological phenomenon, others are very clear in
specifying the differences between them. More precisely, Tomlinson (2012) speaks
about causality and controllability. While deservingness defines an individual’s
expectation of a good or bad result based on his/hers own performances (ex.: good
grades or good salary based on high performance at school or at the workplace),
entitlement is the expectation of rewards following the social or legal context
(one’s expectation of having a workplace are based on the idea that everybody
deserves to work). As such, deservingness is dependent on the internal capabilities
of the individual and entitlement on the external frame available at the moment.
This difference is apparent and important especially in the organizational field, but
it finds its worth in other domains too.
Still, many consider entitlement to be normal and positive, at least when it is
not exaggerated. As Solomon and Leven (1975, p. 280) say, “entitlement is a
psychological process without which we could not conduct essential aspects of our
daily life. Thus, we feel entitled to traffic lights that perform correctly and enable
us to drive about safely”. Only when the sense of entitlement is misused, it
becomes an obstacle in our relationships and our mental health.
1.1. PSYCHOANALYTICAL DEFINITIONS OF ENTITLEMENT

In the psychoanalytic view, the sense of entitlement can be described as the
“rights which one feels justified in bestowing upon one’s self” (Meyer, 1991, p. 223).
It was firstly discussed by Freud, albeit in another context than the one in which is
used by other psychoanalysts. Based on his observations during sessions, Freud
concluded that some persons do not want to suffer during the therapy. They explain
this by stating that their life was harder than others, so they were entitled to preferential
treatment coming from the therapist (Freud, 1916 apud Bishop & Lane, 2002).
Later, authors conceptualized the term even further and started speaking
about three types of entitlement: a normal one, a restricted one and an excessive
one (Levin, 1970; Moses & Moses-Hrushovski, 1990). Each style of entitlement is
developed based on the child and adolescent relationship with their parents and
peers. A similar idea is used when linking the sense of entitlement with a child’s
attachment styles.
Normal entitlement is developed during the early stages of infancy. When the
mother or caretaker responds in a warm and kind way to the child’s needs, he/she
will feel inclined to express his/hers feeling and to ask or refuse different treatment
from the adult. As such, the child and later, the adolescent, learns about his/hers
rights and limitations and becomes able to both demand what is proper and to
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negotiate about new rights. Normal entitlement is about “giving and receiving”
(Meyer, 1991, p. 225) and about finding the proper relationship with other individuals
entitled in the same manner.
The other two types of entitlement are both pathological and related to negative
outcomes. Firstly, excessive entitlement is characteristic of those individuals who
think that they are more entitled to positive results than others. They do not care
about other people’s feelings and are able to hurt and manipulate as long as their
needs are fulfilled. Usually, these types of individuals come from families where
they were deprived of care and attention and where they identified with their
abusive parents (Coen, 1988). Even more, the lack of trust between parents and
child might lead to the adult belief that only by exploiting others he/she may
receive what they want from them (Coen, 1992).
Finally, a sense of restricted entitlement is developed when the needs of the
child are treated with withdrawal by one or both parents. Also, families where only
one parent is put in the center and all of his/hers needs are covered, while the other
is mostly ignored may also raise children with problems of restricted entitlement
(Meyer, 1991). Despite the fact that restricted entitlement is not as detrimental to one’s
social relationships as the excessive entitlement is, its psychological consequences
might be even more dangerous. The individual might develop an exaggerated sense
of shame and guilt, believing that all the others are good and he/she is bad. Also,
it might correlate with symptoms of depression, schizoid or masochistic behavior
(Meyer, 1991).
Like many other psychoanalytical terms, entitlement, at least in this conceptualization, has had little validity outside the practitioner’s cabinet. Fortunately,
other scientists have retrieved this vision, adapted it to different contexts and tested
its validity in an important number of studies.
1.2. THE DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE

Like the psychoanalytic theory points out, the formation of the entitled attitudes
is related to the individual’s experiences during childhood and adolescence. In support
of this idea, a number of studies have focused on the developmental aspects of
entitlement, especially on its relationship with early childhood caregivers.
For example, Wolfe (1998 apud Kingshott, Bailey & Wolfe, 2004) stated that
entitlement develops in the same manner like attachment, meaning that both come
from similar working models that are interiorized by the child. The working
models have the role of keeping the child safe and teaching him/her the right
mechanisms from where this safety is derived. They develop following the interaction
with the caregivers and give the child proper information about the others, the
world and his/hers own self.
Unfortunately, early childhood interactions differ from child to child and as
consequence, the attachment style and also the entitlement style tend to differ as
well. One set of internal working models shows the child that they are worthy of
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care and that they deserve to be taken care of. These particular sets of working
models will lead to a healthy, normal sense of entitlement, which will characterize
a person and his/hers relationship for their entire life.
The other set of possible working models will lead to an unhealthy sense of
entitlement. One thinks that he/she cannot expect to be taken care of, and also
develops feelings of worthiness and powerlessness. This type of entitlement may
give birth either to a restricted sense of entitlement (where the individual is not able
to ask for his/her rights) or to an exaggerated sense of entitlement (where one
thinks that everything could be taken by force) (Kingshott, Bailey, & Wolfe, 2007).
The relationship between early parental care, attachment and entitlement
were the focal points of different studies. For instance, Tolmacz and Mikulnicer
(2011) found that anxious attachment is moderately correlated with a more restricted
type of entitlement, while avoidant attachment is associated with a stronger vigilance
towards a partner and with the total entitlement score (computed by adding the
scores to all the entitlement dimensions, where more entitled individuals are more
demanding in their relationships). Moreover, the relationship between early
recollections of parental interactions and entitlement seems to be mediated by the
type of attachment. These results are particularly strong in regards to the relationship
with the mother, meaning that a cold, detached or overprotective behavior from her
part may lead to an anxious attachment, which may lead to a pathological form of
entitlement (Shadach, Rappaport, Dollberg, Tolmacz, & Levy, 2017).
The fulfillment of early attachment needs also influence the later cognitive
development of the child. When they are attained, the individuals will develop
more autonomous and spontaneous behavior. On the contrary, when the attachment
needs are not fulfilled, individuals may develop a series of maladaptive cognitive
schemas about themselves, the others and their relationships (Young, Klosko &
Weishaar, 2003). One domain where these schemas can develop is the Impaired
Limits domain, and they may lead to difficulties associated with responsibility taking
and impulse control (Young et al., 2013). A particular schema in this domain is
entitlement/grandiosity, according to which a person believes about himself/herself
that they are superior and deserves preferential treatment.
Lessard, Greenberger, Chen and Farruggia (2011) verified if there is a correlation
between attachment and entitlement in a sample of adolescents. They found out
that adolescents with a more secure base of attachment also tend to present less
entitled behaviors. Those with a lower level of alienation from parents and with a
higher level of trust towards their early attachment figures showed lower levels of
unhealthy entitlement. Still, the higher level of healthy, self-assuring entitlement
correlated only with a lower level of alienation, but not with the level of trust. The
correlations between peer attachment and the levels of entitlement showed a similar
pattern. This suggests that the relationships with friends and colleagues are as
important as those with parents in terms of healthy or unhealthy entitlement. Finally,
the level of entitlement is independent of wealth, but the level of healthy entitlement is negatively related to the family’s net worth.
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Some authors consider that millennials (today’s young population) are more
entitled compared to past generations and this expectation manifests both in the
school environment (they want special treatment from faculties) (Chowning, &
Campbell, 2009) and at the workplace (Lessard, Greenberger, Chan & Farruggia,
2011). Still, Dreiling’s (2015) results show that millennials are not more entitled
than other people, their scores being adequate to a general sample. The contradiction of
the popular opinion comes from the fact that in many studies the entitlement was
measured based on observations of teachers or employers. Also, it is worth noticing
that generally past generations consider that the younger ones are lazier and more
entitled than they were (Dreiling, 2015).
Also on an adolescent sample, Lessard et al. (2011) explored the associations
between entitlement, self-esteem and work orientation. They consider that entitled
people manifest in two different ways. Firstly, there are the exploitative entitled
individuals, those who think it is correct and understandable to exploit other people.
Secondly, there are non-exploitative entitled individuals. This type of entitlement
might also be unrealistic, but it never interferes with the rights of others. The
results showed that both constructs are correlated with a more general form of
entitlement and with narcissism, but they are also related to two sets of psychological
variables. On the one hand, exploitative entitled teens are more manipulative and
irresponsible, but also more anxious and neurotic. They consider that other people
should give them opportunities, regardless of what they really deserve. On the
other hand, non-exploitative teens want good outcomes for them, but they do not
want to receive them without work. They tend to have a higher self-esteem and are
willing to put an effort in what they want. As such, the authors concluded that
entitlement attitudes are not entirely bad, only some variations of them being related
to negative behaviors.
2. NARCISSISM AND ENTITLEMENT

An important part of the research on entitlement is based on the idea that
entitlement is one trait that is characteristic of a narcissistic personality. Narcissists
are described as lacking empathy but being extremely entitled and having
excessively arrogant and exploitative behaviors. Also, narcissists are characterized
by expectations of special treatment, which is another trait of an exaggerated sense
of entitlement (Morf & Rhodewalt, 2001). Still, narcissism is a trait present in a
large number of individuals, but the level of it is obviously lower than in the more
pathological examples of narcissists.
Some theories even propose two types of entitlement. The first one is a
normal entitlement, and it is reasonably realistic. Individuals are (at least partially)
legitimized to claim something, and their desire comes from their feelings of selfworth. The second one is a pure narcissistic entitlement and is always unrealistic
and impossible to satisfy. People ask for special favors and are willing to benefit
from different advantages even when other individuals are more deserving of them
(Moses & Moses-Hrushovski, 1990).
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Entitlement is also a factor of the most popular instruments that assess narcissism
in the normal population, namely the Narcissistic Personality Inventory (Raskin, &
Terry, 1988). This questionnaire has 40 forced choice items that are grouped in
seven factors. Entitlement is one of these factors and it contains six items.
Based on the measurement of entitlement as a factor of narcissism, numerous
studies focused on the relationship between entitlement (used either as an independent
factor or as a sub-scale of the larger NPI inventory) and a sum of cognitive and
behavioral outcomes. For example, the score at the entitlement sub-scale correlates
with both achievement and aggression, the last being especially relevant for
females (Emmons, 1984). Entitlement was mainly correlated with negative behaviors
for both men and women in regards to their behavior in romantic relationships.
Ryan, Weikel, and Sprechini (2008) found that the entitlement factor, but not the
general score for narcissism was related to sexual coercion for females and that the
general score for narcissism (but not the entitlement score) was related to sexual
assault in men. Still, entitlement and gender proved to predict higher rates of abuse,
men with an exaggerated sense of entitlement being more prone to abuse their
partners, even though their level of entitlement is not higher in them (Warrener,
2013). In regards to sexual infidelity, the sense of sexual entitlement was positively
associated with infidelity in both partners (McNulty & Widman, 2014). Adding to
this theory, a number of authors consider that only the entitlement factor of narcissism
is predictive of many negative outcomes and as such, it becomes reflective of the
more maladaptive part of narcissism (Raskind & Novacek, 1989, apud Ryan,
Weikel & Sprechini, 2008).
3. ENTITLEMENT AS A GENERAL TRAIT

This approach is not without criticism, the most important critics being the
ones formulated by Campbell, Bonacci, Shelton, Exile and Bushman in 2004. The
authors bring forward a number of problems with the NPI scale and especially in
regard to the entitlement factor. Namely, while still considering entitlement as an
important facet of narcissism, they attack the low number of items, the lack of
reliability (the Alpha’s coefficient being less than 0.8) and facet validity (some
items are vastly different from the popular definition of entitlement and are more
suitable for other traits, like domination) and a reduced number of studies that
utilize entitlement as a stand-alone measure and not a facet of another scale.
As such, Campbell et al. (2004) developed a new measurement for entitlement,
the Psychological Entitlement Scale (PES). In doing so, they defined entitlement as
a “stable and pervasive sense that one deserves more and is entitled to more than
others” (Campbell et al., 2004, p. 31). The scale was later validated in a number of
studies performed by Campbell and his colleagues and other researchers alike.
Psychological entitlement was correlated negatively with two factors of the Big
Five Inventory (Agreeableness and Emotional Stability), attachment to others, love,
empathy, and perspective taking but positively with the demands for a better salary
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and aggression against critical individuals (but not against non critical individuals).
Also, people who exhibit more entitled attitudes are more prone to take candies
from designated children during a laboratory study (Campbell et al., 2004).
It is important to note that Campbell and his colleagues point to the idea that
entitlement is a general trait of individuals and is not variable across different
situations. In other words, one’s feelings of entitlement are the same regardless of
the context he or she finds himself/herself in. People feel as entitled in their couple
as they feel at their workplace. Another particularity of their point of view is that
PES measures both attitudes of entitlement and deservingness. The two of them
load into the same, single factor of the scale (Campbell et al., 2004)
In a recent paper, Ackerman and Donnellan (2013) compared the PES scale
and the Entitlement/Exploitativeness factor from the NPI (NPI-EE). Results show
that PES displayed better construct validity and test-retest fidelity, while both
scales have similar patterns in regards to convergent/discriminant validity. Still, the
authors formulated a number of conclusions that are very important in understanding
the construct of entitlement in its entirety.
Firstly, the two scales do not seem to measure the same elements of entitlement.
The PES is more suitable for assessing a grandiose type of entitlement characterized by
both normal and pathological traits. Individuals characterized by this type of
entitlement are not modest and show traces of antisocial behavior, but the correlation
pattern also showed that the PES score is positively associated with not-exploitative
entitlement and self-esteem. On the contrary, the NPI-EE score was related to low
self-esteem, low agreeableness, and conscientiousness and is generally relevant for
assessing a pure sense of narcissistic entitlement.
3.1. MULTIDIMENSIONAL PERSPECTIVES OF ENTITLEMENT

Contrary to Campbell’s et al. (2004), other authors believe that psychological
entitlement is, in fact, a multidimensional construct and that its facets are not
necessarily related to narcissism (Piotrowski & Żemojtel-Piotrowska, 2009). This
conceptualization is based on the relation between an individual, his/hers peers and
the institutions.
Active entitlement is the dimension that promotes self-interest and it is
directly related to well-being. From all the three forms, this one seems to be the
most profitable for the individual, also being healthy and adaptative. It is positively
related to subjective well-being, and self-esteem. Passive entitlement is specific to
the individuals who think that other people and the institutions have the obligation
to provide for people’s needs. This form of entitlement is more specific to social
contexts and is not related to any well-being variables. Passive entitlement is also
regarded as unrelated to narcissistic entitlement. Revenge entitlement is based on
the need to take care and protect oneself and it usually appears after the individual
is harmed or insulted. The inability to forgive and the revengeful behavior are
related to a lower psychological well-being. It is associated with agency and
narcissism (Żemojtel-Piotrowska et al., 2015a, Żemojtel-Piotrowska et al., 2017).
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In support of the idea that active entitlement is adaptative and revenge
entitlement is non-adaptative, Żemojtel-Piotrowska, Piotrowski and Clinton (2015)
found that active entitlement is positively related to functional agentic attitudes (the
focus on achieving goals and tasks) while revenge entitlement is related to unmitigated,
dysfunctional agency and dysfunctional communion (centering on social relationships). Passive entitlement was also related to communion (the desire to achieve
social relationships), both normal and dysfunctional, meaning that people tend to
have both altruistic and egoistic needs towards their peers.
Based on this conceptualization we can also discuss a number of differences
between countries in regards to the dominant type of entitlement. On the one hand,
active and revenge entitlement, both based on self-interest and agentic attitudes, are
more relevant in an American context. On the other hand, passive entitlement is
more characteristic of the Eastern European countries, where people expect more
from the state and from their peers (Żemojtel-Piotrowska et al., 2017).
3.2. SENSE OF RELATIONAL ENTITLEMENT

As we pointed outearlier, Campbell et al. (2004) believed that entitlement is a
global construct that manifests identical in all contexts. Contrary to this opinion,
Tolmacz and Mikulincer (2011) proposed a different view on the sense of relationship. Drawing from the fact that people are differently entitled to emotional needs
compared to social or financial needs, they pointed out that a romantic relationship
is a perfect context where emotional needs are fulfilled. As such, people develop a
sense of relational entitlement that manifests mainly in relation with a partner. This
theory is inspired by both the psychoanalysis and by the narcissistic perspective,
but the concept is different from narcissistic entitlement.
The authors also constructed a new scale, the Sense of Relational Entitlement
scale in which they firstly proposed a taxonomy with three forms of entitlement:
restricted, excessive and normal. A later factor analysis revealed a five factor
solution, with the following factors:
– Vigilance on the negative aspects of a partner and relationship (1) – people
tend to negatively evaluate the partner or the relationship every time a negative
thing happens;
– Sensitivity to relational transgressions and frustrations (2) – meaning that
people concentrate on the negative cognitions and emotions whenever the partner
makes a mistake;
– Assertive entitlement (3) – meaning that the person is confident in the relationship but do not want to neglect their needs in order to fulfill the partner’s ones;
– Expectations for partner (4) – the person has great expectations from the
partner and does not want to minimize them;
– Restricted entitlement (5) – characterized by a lack of assertiveness and
deservingness.
Further analysis showed that factors 1, 2 and 4 are interrelated and can be
grouped into a second order factor, inflated or exaggerated entitlement. These findings
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tap into both Levin’s (1970) and Moses & Moses-Hrushovski’s (1990) taxonomies,
but the five-factor solution is better suited compared to one with three factors.
In regards to the juxtaposition between the sense of relational entitlement and
the narcissistic entitlement (measured by both the NPI and the PES), the SRE score
had lower correlation indices with both of the other two scores. This means that
while the sense of relational entitlement is related to narcissistic entitlement
(especially through excessive entitlement, which is maladaptive), it still is a standalone concept that shows a series of particularities and the two should not be
confused with each other (Tolmacz & Mikulincer, 2011).
Another important point when it comes to discussing the sense of relational
entitlement is if two or more types of entitlement (for instance, assertive and
exaggerated) can coexist in the same individual. Given that this concept measures a
form of dispositional entitlement and the fact that a relationship consists of hundreds of
daily interactions, the authors consider that a person can have high scores on more
than one factor. This reflects the various interactions, assertive or exagerated,
between partners.
The sense of relational entitlement presents a good relation with the quality
of one’s relationship. In Tolmacz and Mikulincer’s (2011) study, the three factors
that account for exaggerated entitlement and restrictive entitlement correlated with
lower marital adjustment. In a latter study, George-Levi, Vilchinsky, Tolmacz and
Liberman (2014) found that a person’s restrictive and/or exaggerated sense of
relational entitlement is detrimental to them and the partner’s satisfaction. On the
contrary, the expectation factor can boost the partner’s satisfaction. Also, people
with a high score on the SRE tend to be harmed more when the partner does not
offer them enough emotional or practical support (Bar-Kalifa, Bar-Kalifa, Rafaeli,
George-Levi, & Vilchinsky, 2016).
3.3. CURRENT AND FUTURE RESEARCH ON ENTITLEMENT
AND SENSE OF RELATIONAL ENTITLEMENT

Entitlement is a complex concept, and it has various implications in everyday
life. Either used in a global or in a more specific way, more scientists tend to use it
in relation with couple and family variables. Still, the research in this field is only
in early stages, especially in regards to the sense of relational entitlement. Many
scientists still use entitlement as a factor of narcissism and they correlate it with a
sum of negative outcomes (family violence, abuse, divorce or infidelity). The broader
meaning of entitlement is rarely used, and few studies concentrate on the positive
results of entitlement.
We consider that the concept of “sense of relational entitlement” is important
because it sheds a new light on the advantages and disadvantages of being entitled,
without neglecting any of them. Even more, it has already been put in relationships
with adolescent development (Tolmacz, Efrati, & Ben-David, 2016) and health
psychology, specifically, the caregiving style (George-Levi, Vilchinsky, Tolmacz,
Khaskiaa, Mosseri, & Hod, 2016).

266

Octav Sorin Candel, Maria-Nicoleta Turliuc

10

Still, in the field of romantic relationships, the concept has been used only in
transversal, correlational studies. Although relevant, this kind of research does not
offer enough information about the causal effects entitlement has on satisfaction and
other relational outcomes. Also, we do not know if/how everyday events influence
this relationship or if the sense of relational entitlement functions in the same way
regardless of the daily interactions. In order to find this out, we believe that it is
important to assess its functions either in repeated measures or in longitudinal studies.
Also, the relationship with attachment could be further explored. We currently
know that attachment and entitlement are related to each other, and some authors
consider that they develop in similar ways. Still, an important question is whether
entitlement is parallel with attachment or if it is influenced by it. A sum of
mediational studies is requested for this question.
Finally, the majority of studies regarding the sense of relational entitlement
were made in Israel. We would want to see if the concept is applicable to a different
population and if the SRE scale retains its factor structure.
4. CONCLUSION

Entitlement is one of the oldest psychological concepts, and it received a
number of definitions and conceptualizations. Over the years, the context of its use
has changed from an individual perspective that incorporated relationships between
entitlement and various personal outcomes to a relational perspective. As such,
researchers began to study not only the effects of entitlement on one’s own cognitions,
emotions and behaviors but on the same variables of those who that person made
contact with. Also, entitlement is not associated only with narcissism. Numerous
authors bring up the adaptative forms of entitlements and the benefits they bring in
a relationship.
This change of perspective has an array of important advantages, both from a
conceptual standpoint and from a methodological one. The concepts of “entitlement”
and “sense of relational entitlement”, when properly used, can lead to a more
complex view of human behavior, one that take into account both the „bad” and the
“good” within a person. Firstly, by using entitlement in its multidimensional and
relational form, we can better understand its effects on relationships (romantic or
otherwise). We can investigate when the entitled attitudes are good and when they
are maladaptive as well as how and when can we intervene to change them. These
changes are also beneficial for the psychological and psychotherapeutic practice.
They allow the practitioners to develop and use new methods and interventions that
can either reduce the maladaptive forms of entitlement or boost its adaptative
manifestations. Secondly, it allows us to use more recent and elaborated methods
of analysis and to better assess the causality between the variables. One concept
that could be of interest in this new perspective is the sense of relational entitlement.
We believe that it would be of great importance in regards to romantic relationships and a more complex research on this issue is necessary.
Received at: 31.07.2017
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REZUMAT
În acest articol, descriem conceptul de „îndreptăţire psihologică” şi prezentăm diverse definiţii
ale acestuia. Din punct de vedere istoric, am identificat două paradigme importante care au făcut
referire la acest concept: una psihanalitică şi una care îl prezintă ca un factor al narcisismului. Ambele
paradigme au asociat îndreptăţirea şi credinţa individului că unele drepturi i se cuvin şi au prezentat
această asociere ca având consecinţe negative pentru individ. De asemenea, prezentăm un model
explicativ al formării îndreptăţirii psihologice şi relaţia acestuia cu ataşamentul. Cercetările recente au
condus la îmbogăţirea conceptuală a termenului, trecându-se de la o perspectivă unidimensională la
una multidimensională. O serie de autori aderă la viziunea care spune că îndreptăţirea are atât un efect
negativ cât şi unul pozitiv asupra stării de bine şi a relaţiilor individului. În cele din urmă, prezentăm
un concept mai recent, cel al sentimentului de îndreptăţire relaţională şi modalităţile prin care acesta
poate fi integrat în cercetarea familială şi de cuplu.

PROTOTYPES OF EMOTIONALLY INTELLIGENT LEADERSHIP:
TRANSCENDING ACADEMIC PERFORMANCE
DELIA ELENA MATEIAŞ∗
George Washington University
Abstract
The paper puts forward a theoretical holistic model of a new triad: emotional intelligence –
emotionally intelligent leadership – academic performance. Firstly, the study provides an overview of
efforts to define emotional intelligence and measurement. The research provides new insights into
emotional intelligence implications, both personal and workplace related, to foster effective leadership. We
report research findings that have shed light on a dominant vector: the emotionally intelligent
leadership to trigger high academic performance. Studies have yielded wide-ranging results on the
role of positive emotions as an adaptive function of emotion regulation to prevent burnout and endorse
creative problem solving to make better decisions. Yet, the paradigm of “leading with emotions”
requires early skill development among leader and followers. To advocate the development of an
emotionally positive environment, the leader should highly regard the workplace prototype as an an
emotional practice. All of these findings were shown to be robust, urging the need for development of
experiential and systematic learning opportunities within learning environment and beyond.
Cuvinte-cheie: inteligenţa emoţională, leadership-ul inteligent emoţional, performanţa academică.
Keywords: emotional intelligence, emotionally intelligent leadership, academic performance.
1. INTRODUCTION

Although teaching is one of the most stressful occupations, research on
teacher’s emotional demands has been lacking. In the late 20th century and early
21st century, several attempts have been made to investigate the subject of teacher
stress (Roger 1996; Kyriacou & Sutcliffe 1977; Kyriacou 2001; Johnson et al.,
2005). However, the research methodologies mainly consist of the use of selfreported questionnaires. Kyriacou (2001) defines teacher stress “as the experience
by a teacher of unpleasant, negative emotions, such as anger, anxiety, tension,
frustration or depression, resulting from some aspect of their work as a teacher”
(p. 27). Other researchers relate the construct to either the level of pressure and
school demands or to the degree of mismatch between teachers’ emotional skills
and teaching requirements (Guglielmi & Tatrow, 1998; Vandenberghe & Huberman,
∗
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1999). While most of studies have been focused on these emotional demands and
their impact on teachers’ and students’ outcomes, further research about protective
factors against teachers’ burnout and stress is needed (Brackett et al., 2010a). Thus,
by experiencing daily emotion-laden interactions and dealing with numerous
emotional demands, teaching is among the most demanding professions.
Since throughout the world education has experienced various changes, school
leadership has to develop abilities to successfully cope with future demands.
Among the reporting sources of educators’ emotional demands, researchers
mentioned: “coping with change” as well as “administration and management”,
and “working conditions”. “Teachers and senior managers in schools also need to
give thought to the way in which they may be creating unnecessary sources of
stress through poor management” (Kyriacou, 2001, p. 31). Thus, developing a
positive learning environment requires an adequate assessment of school needs,
and then corresponding supportive leadership strategies (Roger, 1996; Roger &
Hudson, 1995). However, due to the high level of demands within the school
environment, additional services that further support the development of emotional
regulation skills might be considered. For instance, the UK has established one of
the best practices within counseling services, an innovative telephone “helpline”,
called “teacherline” (www.teacherline.org.uk).
“Particular research is needed on the stress generated by coping with
change, so that such research can provide governments and policy makers with an
ongoing critique of how various educational reforms impact on teachers’
experience of stress” (Kyriacou, 2001, p. 32).
2. DEFINING EMOTIONAL INTELLIGENCE AND MEASUREMENT

Emotional intelligence implications, both personal and workplace related,
have been investigated since the inception of the concept. Previous studies (Mayer
& Salovey, 1997; Salovey & Mayer, 1990) primarily defined “wise decisions” as
the product of using both reason and feelings or logic and intuition. Recently,
Brackett et al. (2011) provide a comprehensive analysis of the emotional intelligence
framework within four dimensions: personal, social, academic, and workplace.
Researchers define the concept of EI as “an outgrowth of two areas of psychological research”, cognition and affect and intelligence (p. 89). Throughout EI
settings, researchers claim that considering both thought and feelings about the job
and life settings will help individuals to make the right decisions.
The use of an ability model will “both operationalize the construct distinctly
and assess its unique contribution to important life outcomes over and above
personality attributes” (Brackett et al., 2011, p. 90). Even though literature on EI
claim that there are two scientific approaches to EI, i.e. performance tests (MSCEIT,
Mayer et al., 2003) and mixed models (EQ-i, Bar-On, 1997; ECI, Goleman, 1998;
SREIT, Schutte et al., 1998), a meta-analysis of 13 studies reveals low correlation,
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r = 0.14 (Van Rooy & Viswesvaran, 2004; Van Rooy, et al., 2005). The elements
of the Mayer, Salovey and Caruso Emotional Intelligece Test (MSCEIT) comprise
the abilities that characterize and differentiate an emotionally intelligent individual.
By the use of action verbs, such as identify and differentiate, facilitate, prioritize,
comprehend, prevent, modify emotions, etc., researchers comprehensively examine
an individual’s EI abilities. Given that the MSCEIT has right and wrong answers,
and is exclusively based on competence and emotional experience, the model can be
successfully used for strategic integration of emotion into effective school leadership.
Previous studies have reported that MSCEIT scores positively correlate with
numerous dimensions, such as cognitive and social, psychological well-being,
academic and job performance (Brackett et al., 2011). Preliminary evidence highlights
that individuals with higher MSCEIT scores quickly process social problems (Reis
et al., 2007), or emotional issues with less cognitive effort (Jausovec et al., 2001).
Positive social functioning, including interpersonal communication, healthy supportive
relationships, and other prosocial behaviors, has been highly correlated with MSCEIT
scores (Lopes & Salovey, 2004; Lopes et al., 2003). Moreover, students’ high
MSCEIT scores have been reflected on teachers’ feedback as adaptive skills (ex.
social skills and leadership abilities). Last but not least, studies upon mental health
and well-being stress that individuals identified with features of psychopathologies
related to emotional disturbances also obtained moderate MSCEIT scores.
Above all, emotional intelligence is hypothesized to assist academic performance, prioritizing thinking and enabling individuals to manage emotions
within emotion-laden situations. Rivers et al. (2008) assert that high scoring EI
students were correlated with good levels of attention and learning, as rated by
teachers. Two studies reveal significant correlations between students’ MSCEIT
scores (administered at the beginning of the academic year) and their final grades
(Gil-Olarte et al., 2006; Rivers, Brackett et al., 2011). However, “more research is
necessary” in order to better assess the implications of EI on academic performance
(Brackett et al., 2011, p. 97). While educational personnel has been examined from
a variety of perspectives (e.g., Lortie, 1975; van Manen, 2002), only a modest amount
of research has been focused on the role of emotional intelligence, especially in
leadership.
The realm of leadership has recently argued for a paradigm shift in conceptions
of the leadership-follower relationship to investigate whether leadership perception,
under the paradigm of emotional intelligence, enhances organizational performance.
Well-known studies on EI have reported that empathy is a critical component of
emotional intelligence that establishes the foundation of a leader’s ability to perceive
followers’ unstated needs (e.g. Gardner, 1983; Goleman, 1995; Mayer et al., 1990;
Salovey & Mayer, 1990). Researchers state that a high level of emotional
perception will help them to observe, understand and predict future behaviors and
exercise influence in groups. Thus, a leader’s degree of emotional perceptiveness
will enable him/her to identify and understand followers’ needs, predicting and
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developing adequate problem-solving techniques. The theory of individualized
leadership posits that leader’s support for followers’ sense of self-worth will lead
toward an exchange for satisfactory performance (Dansereau et al., 1995). George
(2000) also affirms that leader’s emotional relationships stemming from empathy
will enhance followers’ commitment to achieve organizational goals. Previously,
Lord, Foti, and De Vader’s leadership categorization theory (1984) advanced that
understanding and caring, as features of empathy, are the most important and
diagnostic traits. Accordingly, leaders should also bear in mind the fact that in
order to be effective, they must be perceived as leaders by their followers.
Previous studies have reported that job characteristics, such as job demands
and structure, map a behavioral framework for employees framing of the “view of
leadership” (Ashforth & Humphreys, 1995, p. 494). Humphrey (2002, p. 494) states
that “it is important to realize that our view of leadership may vary considerably
according to which face we are looking at”. Kellett et al. (2002) point out: “Some
jobs are primarily technical in nature, such as performing accounting tasks or
creating computer codes, and thus make relatively low empathic demands. Other
jobs, such as caring for preschoolers or interacting with customers, call for much
higher levels of empathy. The same may be true of the relationship between intelligence and leadership perceptions” (p. 538). Thus, educational leaders must be
aware of the schooling demands, whereas “leading with empathy” is a strong
predictor of effectiveness.
3. EMOTIONAL INTELLIGENCE IN EDUCATIONAL LEADERSHIP PERFORMANCE

The theme of emotional intelligence and its relationship with school performance
is beginning to acquire attention by academics and practitioners. Previously, Sutton
(2004) led a small study (N = 30) within secondary school settings to analyze
emotional regulation goals and teachers’ corresponding strategies. It was found that
the teachers considered that using a variety of preventative and responsive emotional
regulation strategies will improve the school performance, as well as will nurture a
friendly learning environment. “Because most teachers believe that expression of
negative emotions is counterproductive”, finding adequate strategies to regulate
their emotions “will aid them in attaining specific teaching goals” (p. 391, 394).
However, Sutton (2004) states that “future research should explore the complex
relationship between management and discipline and emotional regulation” (p. 394).
Although the study represents a step toward understanding and examining emotions
within the field of education, findings highlight the lack of research within
educational settings.
Offermann et al. (2004) conducted a study to investigate the input of emotional
competence (EC) and cognitive ability (CA) on individual and team performance at
the university level, N = 425 students. In addition, the study analyzed the relationship between Emotional Competence Inventory (ECI) and leadership emergence
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and effectiveness, as well as the relationship between the students’ ECI and
positive attitudes toward their team experience. EC was assessed using ECI-U
(Boyatzis & Goleman, 2001), while CA was measured using total SAT score, as an
effective predictor of success (Camara & Echternacht, 2000). Among dependant
variables, researchers used two leadership variables, leadership emergence and
effectiveness. Generalizing from a large body of studies, researchers conclude that:
“…emotional intelligence might be expected to produce superior results in
teams, where the strong relationship skills and understanding could be a
tremendous asset on interdependent team activities… having more intelligence
competence within a group, across persons, would also facilitate performance. The
greater level of EC within a group, the greater group’s resources in managing
emotional content and regulating emotional expression should be. Teams high on
average EC should possess and display empathy, communication, and collaboration
skills necessary to marshal group effort toward collective goals” (p. 225).
As hypothesized, CA was more linked to individual academic performance,
while EC was related to team performance. Next, findings reveal that a student’s
higher degree of EC is significantly associated with more positive attitudes, both at
the individual and group level. Hence, individuals with more positive attitudes
would be more likely to want to continue their work with their teams and approach
subsequent team tasks with more enthusiasm and confidence.
Despite the low correlations between overall cognitive predictors of performance
and leadership, there has been evidence to suggest that both leadership variables
positively correlate with Emotional Competence Inventory (ECI) total scores, as
well as with two cluster scores, i.e. self-awareness, and relationship management.
The findings indicate a positive double relationship between: (a) self-management
and leader effectiveness, and (b) self-awareness and leadership ratings. Researchers
conclude that “individuals who scored higher on EC were rated by teammates as
higher on leadership” (Offermann et al., p. 237). Above and beyond traditional
cognitive measures, these findings suggest that high degree of interdependence
between emotional intelligence and leadership performance.
Recently, Brackett et al. (2010a) conducted a pioneering study among
secondary-school teachers (N = 123 within three secondary schools in England),
investigating the relationship between emotional intelligence-regulation ability
(ERA), as a component of the MSCEIT, and both job satisfaction and burnout.
Moreover, the study is a first attempt to examine the mediating effects of two
variables, positive affect and principal support.
As per Mayer & Salovey (1997), the tasks on the MSCEIT that measure ERA
regard the capacity to “regulate one’s own and others’ emotions”. Active verbs,
such as express, manage and interact, depict emotions related to job satisfaction
and burnout among teachers. Mayer et al. (2003) conducted a confirmatory factor
analysis (more than 2,000 participants) demonstrating that ERA is a subscale of the
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MSCEIT. In terms of reliability, the study shows a .81 split-half reliability of this
subscale. The subscale has 29 items, measuring both interpersonal and personal
ERAs, as “the ERA subscale on the MSCEIT taps one’s ability to regulate emotions in
both personal and interpersonal situations” (Brackett et al., 2010a, p. 413). Researchers
claim that individuals with high scores in Branch 4 (ERA) of the MSCEIT have a
growing repertoire of emotional regulation strategies. Bearing in mind the emotionally
demanding roles, teachers with greater ERA scores “may be better able to create
pleasant emotional environments for students to learn, facilitating positive interactions with students, colleagues, and supervisors” (Brackett et al., 2010a, p. 408).
Moreover, those individuals possess emotional skills to better forecast future
situations and develop adaptive behaviors (Mayer & Salovey, 1997; Gross & John,
2002; Dunn et al., 2007).
However, previous studies encountered some serious limitations in terms of
methodology using self-report inventories. As mentioned above, researchers claim
that while self-report surveys assess an individuals’ response tendency about their
emotional skills, the MSCEIT measures individual’s capacity, i.e. both knowledge
and capacity, to reason with and about emotions (Brackett et al., 2006; Brackett
et al., 2010a). “The tasks on the MSCEIT that measure ERA require respondents to
react to hypothetical scenarios and evaluate the effectiveness of various behaviors
and subjective construals that can be employed to reduce, enhance, or maintain
various emotions” (Brackett et al., 2010a, p. 407). Moreover, recent evidence
(Brackett et al., 2010a) shows that ERA scores, as a component of the MSCEIT,
have incremental validity in forecasting both personal and social outcomes. Thus, it
can be assumed that, on the one hand, previous research findings might provide
useful information about “teacher beliefs” regarding the importance of emotional
regulation. But, on the other hand, there is a lack of usage of actual knowledge and
effective emotion regulation strategies among researchers and practitioners.
Brackett et al. (2010a) develop two path models, in view of Baron and
Kenny’s well known procedure (1986) for testing mediation: a) the independent
variable (ERA) ought to affect considerably the mediating variables (positive affect
and principal support); b) the independent variable must have a statistically major
effect on the dependent variables (job satisfaction and personal accomplishment),
and c) when the effect(s) of the mediating variable(s) on the dependent variables
are controlled, the relationship between the independent and dependent variables is
no longer significant.
While ERA correlates with both mediating variables, i.e. positive affect, and
principal support, as well as with independent variables, i.e. job satisfaction, and
personal accomplishment, it can be noticed that the obtained path coefficients were
small, less than .10, (based on Kline’s study, 2005). The research findings prove
that the second model, mediated effects model, meets the Baron and Kenny’s third
criterion (1986), and provide better research evidence. The model demonstrates that
ERA significantly correlates with dependent variables, based on the intervention of

7

Emotionally intelligent leadership in academic performance

275

mediating variables. Moreover, the model shows significantly effects from the
mediators on the outcome variables: principal support was associated significantly
with job satisfaction, while positive affect was associated with both job satisfaction
and personal accomplishment. It can be noticed that the obtained path coefficients
ranged from moderate to large (Kline, 2005). Last but not least, ERA was significantly associated with both principal support, i.e. β = .21, p < .05, and positive
affect, β = .40, p < .001.
The research provides ground-breaking insights into the relationship between
emotional regulation-related abilities (ERA), as assessed with a performance measure,
and both job satisfaction and burnout among teachers. In addition, the study has
attempted to investigate the mediating effects of affect and principal support on
dependent variables.
Firstly, as hypothesized, findings demonstrate that ERA positively correlates
with job satisfaction and greater personal accomplishment. “Teachers with higher
ERA – those who regulate their own emotions effectively and help others regulate
emotions successfully – are likely to elicit positive responses from those with whom
they interact, which in turn could lead to greater personal accomplishment”
(Brackett et al., 2010a, p. 413) [emphasis added]. Previously, Lopes et al. (2003)
also consider that ERA enhances individual’s social adaptation. In addition,
Offermann et al. (2004) posit that higher emotional regulation ability “should
enable workers to have better on-the-job-relationships as well as experience greater
satisfaction” (p. 226). Thus, it can be concluded that those teachers with higher
ERA may be more thoughtful, more conscious about the impact of their affect on
students, and possess greater emotion regulation strategies.
Secondly, higher ERA was positively associated with positive affect, while it
was not associated with negative affect. The study also reveals the role of positive
affect, as a mediator, between ERA and both job satisfaction and personal
accomplishment. Accordingly, “teachers with higher ERA may be more skilled at
generating positive emotions using diverse strategies such as self-talk and cognitive
reappraisal to undo negative emotional experiences, manage stress, and promote
job satisfaction”, because “teachers with higher ERA may be more open to reporting
negative feelings and better able to regulate these feelings when they occur”
(Brackett et al., 2010a, p. 414). Many studies have considered the role of positive
emotions as an adaptive function of emotion regulation toward preventing burnout
and promoting creative problem solving (Isen, 1987; Sternberg, 1988; Sternberg &
Smith, 1985; Averill & Nunley, 1992; Lopes & Salovey, 2004). Thus, it can be
assumed that positive affect may enable teachers to acquire the needed intellectual
and social knowledge resources to cope with job demands.
Finally, as predicted, ERA positively correlates with principal support. This
mediator significantly arbitrates the relationships between ERA and both job
satisfaction and personal accomplishment. Previously, while conducting a metaanalysis, Lee & Ashforth (1996) acknowledge that achievement is primarily
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influenced by a lack of social support, a needed interpersonal resource. As hypothesized, Brackett et al. (2010a) report that ERA taps individuals’ ability to reason
with and about emotions, enhancing emotional regulation skills to provide
adequate social support to followers. “Because teachers with higher ERA may be
less likely to lose control of their emotions and be more knowledgeable about the
appropriate display of emotion, they are likely to have better relationships with
principals and colleagues” (Brackett et al., 2010a, p. 414). Thus, teachers’
emotional coping strategies are likely to affect the quality of relationships with
colleagues and students, as well as job achievement and satisfaction. One of the
more significant findings to emerge from this study is that the strength of ERA
through two mechanisms, principal support and positive affect, leads to greater job
satisfaction and personal accomplishment. Although the study is a first attempt
using ERA as a performance measure of job-related outcomes, the study has several
limitations. Future recommendations include the use of additional assessment tools
as well as an ethnically diverse sample.
Although is referred to as “an emotional practice”, the lack of research on the
emotional aspects of teachers’ lives has been noticed by many scholars (Hargreaves,
1998; Zembylas, 2002; Sutton, 2004; Brackett et al., 2010a, Brackett et al., 2011).
In this regard, Brackett et al. (2010a) claim: “because teachers are consistently
required to manage their own emotional displays as well as the emotions of their
students, teachers with higher ERA may be better equipped to deal with the myriad,
intense emotion – provoking demands of their work… that increase stress and
exhaustion and decrease feelings of both personal accomplishment and job
satisfaction” (p. 407).
To conclude, Brackett et al. (2010a) acknowledge that teachers with superior
ERA scores have a higher potential of maintaining positive environment and
adjusting dissonance.
4. CONCLUSION

Leading with emotions is a demanding process that requires problem-solving
skills to understand problem setting and manage emotions to make better decisions.
Individuals with high emotional intelligence possess such skills that enable them to
understand the causes and consequences and, moreover, to automatically and
regularly manage emotions and make good decisions. However, “for many others,
it is likely that formal learning opportunities will be necessary to acquire this
problem-solving skill. Ideally, skill development in this area begins early, and is
on-going” (Brackett et al., 2011, p. 98). Given the accumulating evidence that an
emotionally intelligent leader enhances a school’s chances to improve performance,
the clear message should be that maintaining traditional training programs lowers
improvement opportunities.
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For more than two decades, researchers have developed a few programs to
promote social and emotional learning (SEL), complementing the curricula at early
stages. The central idea is that those programs enable children to develop social
and emotional skills, adjusting social and emotional behavior and enhancing
academic performance. Recently, in an attempt to support the need for leading with
emotions in the field of education in particular, Brackett et al. (2010b) developed
school-based prevention programs, called the RULER Approach to Social and
Emotional Learning (SEL). By extensively reviewing the emotional intelligence
literature, researchers outline a complex model, providing skill-building opportunities
for teachers, students and family members. Findings indicate preliminary evidence
supporting the importance of using this approach to foster an emotionally positive
environment, which is very much needed to enhance the learning process. Moreover,
researchers attempt to outline strategies for fostering emotional abilities in education
settings. However, researchers and practitioners should bear in mind that there are
some limitations; validating and completing the development of such models
requires years of work and an abundance of further studies.
Policymakers, educators and researchers should proceed toward broadening
the educational agenda by including systematic learning opportunities related to
the emotional climate of the classroom (Zins et al., 1997; Weissberg et al., 2004;
Zins, 1997; Brackett et al., 2009). Given that “greater proficiency relates to greater
performance”, there is a strong need for designing mechanisms to provide
“experiential learning opportunities” beyond traditional education, such as problem
solving and conflict resolution skills (Bailey et al., p. 41, 2005). Bracket et al.
(2010) highlight that “emotions are paramount to learning and to students outcomes
within the classroom and beyond”, therefore there is “the need for a shift in the
focus on education, and, especially, teacher training” (p. 34). An emotionally intelligent
leader puts efforts toward the development of adequate job environment, since
“employers with high EI find it difficult to commit to a work place that is not
conducive to the emotional impact they consider good… they may feel that their
abilities are not appreciated or are utilized in low emotional labor jobs” (Wong &
Law, 2002, p. 269).
Received at: 3.08.2017
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REZUMAT
Lucrarea prezintă un model teoretic holistic al unei noi triade: inteligenţă emoţională –
leadership inteligent emoţional – performanţă academică. În primul rând, studiul oferă o imagine de
ansamblu asupra eforturilor de a defini inteligenţa emoţională şi metode de evaluare. Cercetarea oferă
noi perspective asupra implicaţiilor inteligenţei emoţionale, atât la nivel personal, cât şi profesional,
pentru a promova un stil de leadership eficient. Raportăm constatări care evidenţiază un vector
dominant: leadership-ul inteligent emoţional care conduce la performanţe academice superioare.
Studiile au oferit rezultate variate asupra rolului emoţiilor pozitive ca find o funcţie adaptivă a
reglării emoţiilor, pentru a preveni epuizarea şi a susţine rezolvarea creativă a problemelor în scopul
adoptării unor decizii mai bune. Totuşi, paradigma „leadership-ului bazat pe emoţii” necesită o
dezvoltare timpurie a competenţelor în rândul liderilor şi adepţilor. Pentru a promova dezvoltarea unei
atmosfere pozitive din punct de vedere emoţional, liderul ar trebui să considere „practica emoţională”
ca fiind puternic implicată în prototipul mediului de lucru. Toate aceste concluzii s-au dovedit a fi
solide, sugerând nevoia de dezvoltare a oportunităţilor de învăţare experienţială şi sistematică în
cadrul mediului de învăţare şi în afara sferei acestuia.

NOI ABORDĂRI ŞI TENDINŢE ÎN PRACTICILE EDUCAŢIONALE
PENTRU COPIII CU DEFICIENŢĂ MINTALĂ
MIRELA ŞTEFANIA HRIŢCU∗
Universitatea din Bucureşti
Abstract
To an international level, matters as education of children with disabilities and providing equal
rights for all students towards getting the same education, became priorities for field experts. The
educational process is at a stage of continuous development. The main objective of this article is to
analyse new trends in approaching the sensitive subject of children with intellectual disabilities.
Starting with the ethics of care and the social model of disability, which is a deeply humanistic
concept, we want to emphasise new trends in educational practices specific to this category of pupils.
Assistive Technology and Augmentative/Alternative Communication represent innovative methods
that come as a support for persons with disabilities, having an essential role in improving the
educational process which promotes inclusion. Inclusive education implies different transformations,
starting with the interaction between the intrapsychic, the interpersonal and the social; the emphasis
on the principles of the humanist psychology, taking into account also the specific of the digital era –
the opportunity to use new technologies when offering support to these children. We chose to talk
about mental deficiency as it is one of the deficiencies among preschoolers and young pupils, while it
still represents a challenge in terms of increasing the quality of life for people with disabilities.
Cuvinte-cheie: deficienţă mintală, etica îngrijirii, incluziune, tehnologie asistată, comunicare
augmentativă/alternativă.
Keywords: mental deficiency, the ethics of care, inclusion, Assistive Technology, Augmentative/
Alternative Communication.
1. INTRODUCERE

Specialiştii îşi concentrează din ce în ce mai mult atenţia asupra interacţiunii
dintre intrapsihic, interpersonal şi social în ceea ce priveşte problematica celor cu
deficienţă de intelect.
Psihologii Scior, Potts şi Furnham (2013) au studiat efectele nedorite ale
percepţiei sociale asupra dizabilităţii mintale. Au constatat că stigmatizarea persoanelor
afectate de această deficienţă este generată printre altele de o lipsă de cunoaştere a
termenului de dizabilitate mintală în rândul publicului general. La nivelul mentalului
colectiv au apărut stereotipurile care reflectă credinţa conform căreia persoanele cu
∗
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dizabilităţi nu pot avea o viaţă „normală”. Stereotipurile se configurează în teorii
implicite, care la rândul lor îşi vor pune amprenta asupra relaţiilor interpersonale în
sensul discriminării, distanţării sociale şi respingerii ţintelor sociale dezavantajate
(Stănculescu, 2013).
Credinţele sociale negative pot forma o barieră în calea incluziunii sociale a
oamenilor cu dizabilităţi intelectuale, ceea ce duce la inechităţi în ceea ce priveşte
accesul lor la serviciile de sănătate, educaţie, cazare şi angajare.
Dizabilitatea intelectuală, denumită mult timp în literatura de specialitate
drept retard mintal, a fost definită prin deficite cognitive semnificative, deficite
stabilite prin intermediul unei măsurări standardizate a inteligenţei, în particular cu
un scor de inteligenţă sub 70, şi prin prezenţa deficitelor la nivelul abilităţilor
funcţionale şi adaptative. Abilităţile adaptative implică de fapt capacitatea de a face
faţă activităţilor de zi cu zi în funcţie de vârstă.
Dintre termenii folosiţi ca sinonimi termenului de „deficienţă de intelect”,
Emil Verza şi Florin Emil Verza (2011, p. 150) îi precizează, mai ales pe următorii:
„deficienţă mintală”, „înapoiere mintală” şi „întârziere mintală”, toţi trei având în
componenţa lor cuvântul „mintal”. Autorii consideră că, în acest context, conceptele
„mental” sau „de intelect” au un caracter interşanjabil. Indiferent care dintre aceşti
termeni este folosit, el se referă la inteligenţă, la baza căreia se află operaţiile de
analiză, sinteză, abstractizare şi generalizare.
Katz et al. (2008), Goodfellow (2012), precum şi Greydanus şi Pratt (2005)
susţin faptul că deficienţa mintală este o tulburare definită de prezenţa unei dezvoltări
mentale incomplete, care-şi pune amprenta asupra nivelului general de inteligenţă.
În această anomalie, adaptarea la mediul înconjurător este întotdeauna deficitară.
Trăsătura comună a tuturor întârziaţilor mintal, conform lui Roşca (1967, p. 7)
constă în „incapacitatea de a desfăşura activitatea – în special, activităţile ce
implică în mare măsură operaţiile de generalizare-abstractizare sau operaţiile
inductiv-deductive – la nivelul realizat de indivizii de aceeaşi etate şi care au avut
condiţii similare de dezvoltare”.
Factorii genetici joacă un rol major în cazul deficienţei de intelect, determinând
apariţia unor tulburări cum ar fi Sindromul Down, Sindromul Williams, Sindromul X
fragil, Sindromul Rett. Trisomia 21 (Sindromul Down) este cea mai frecventă
cauză genetică a deficienţei de intelect în Statele Unite, cu o incidenţă de aproximativ 1 la 700 de naşteri (Parker et al., 2010), în timp ce Sindromul X fragil este
considerat ca fiind cea mai frecventă cauză cu transmitere ereditară a deficienţei de
intelect, ce afectează aproximativ 1 la 5 000 de bărbaţi (Coffee et al., 2009).
Boyle et al. (2011) stipulează că bărbaţii sunt mai predispuşi decât femeile să
fie diagnosticaţi cu deficienţă mintală. Acest lucru reiese din următoarele date
ce vizează prevalenţa deficienţei mintale în funcţie de gen: 0,78 la bărbaţi şi 0,63
la femei.
American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD)
şi Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5)
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sunt două sisteme diferite de clasificare a dizabilităţii intelectuale în Statele Unite
ale Americii. Ambele sisteme clasifică severitatea dizabilităţii intelectuale în funcţie de
nivelul de suport necesar pentru atingerea unui nivel optim de funcţionare.
Unul dintre documentele importante pe care dorim să-l menţionăm şi care a
jucat un rol important în schimbarea de paradigmă de la pacient la cetăţean este
constituit de „Planul de Acţiune pentru promovarea drepturilor şi a deplinei
participări a persoanelor cu handicap în societate: îmbunătăţirea calităţii vieţii
persoanelor cu handicap în Europa 2006–2015” (UNICEF, 2013, p. 8). Planul de
Acţiune a fost menit să integreze scopurile Consiliului Europei cu privire la drepturile
omului, nediscriminare, şanse egale, deplina cetăţenie şi participare a persoanelor
cu dizabilităţi, în cadrul stabilit de politica europeană privind conceptul de
„dizabilitate”. Planul de Acţiune a fost lansat în România în cadrul Conferinţei
Regionale privind Dizabilitatea, „Implicat, nu asistat”, conferinţă organizată de
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu dizabilităţi (ANPH) în perioada 14–16 mai
2006, la Constanţa.
Este recunoscut în literatura de specialitate că fiecare deficienţă generează
o anumită dizabilitate care poate fi încadrată într-un grad de handicap: mediu,
accentuat, grav.
2. NOI TENDINŢE ÎN ABORDAREA PROBLEMATICII
DEFICIENŢEI MINTALE

Un curent nou în domeniul educaţiei speciale este pedagogia lui Freire (apud
Callus, 2017) care este fundamentată pe ideea de promovare a educaţiei incluzive,
îmbinând aspectele descriptive cu cele prescriptive. Această abordare îi invită pe
educatori să-şi reevalueze şi să regândească propriile lor practici astfel încât să
includă într-adevăr toţi copiii, indiferent de capacităţile şi nevoile acestora. Pentru
ca acest lucru să se realizeze este nevoie de o schimbare a perspectivei modului de
abordare a procesului educaţional. Astfel, se trece de la un proces de înmagazinare –
în care profesorul „depozitează” cunoştinţele în mintea elevului – la un proces de
eliberare – în care profesorul şi elevul lucrează împreună într-un proces de învăţare
şi descoperire.
Suntem de acord că punctul de vedere al lui Freire este în consonanţă cu
nevoile reale ale elevilor, dar dorim să punctăm că această idee este menţionată în
urmă cu câteva secole de către Michel de Montaigne, considerat a fi unul dintre cei
mai importanţi scriitori francezi ai Renaşterii, care pleda pentru calitatea informaţiei
transmise elevului, şi nu pentru cantitatea acesteia. Nu dorim să minimalizăm
contribuţia lui Freire, care surprinde nu numai actualitatea prescripţiilor montaignene,
ci preia mutarea accentului de la un învăţământ magistrocentrist la unul centrat pe
interacţiunea dintre profesor şi elev, interacţiune în care se valorifică tot mai mult
învăţarea prin descoperire, în detrimentul simplei transmiteri de informaţii „de-a gata”.
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Pornind de la pedagogia lui Freire, Greenstain (apud Callus, 2017) îşi pune
problema dacă includerea copiilor cu dizabilităţi în şcolile de masă schimbă
statutul lor în sistemul de învăţământ şi în societate. Copiii, indiferent dacă sunt sau
nu cu deficienţe, sunt şcolarizaţi într-un sistem ce urmăreşte formarea unor cetăţeni
productivi şi obedienţi pentru piaţa economică globală. Greenstain argumentează
că incluziunea ne oferă posibilitatea de a ajunge la noi înţelegeri în ceea ce priveşte
persoana cu dizabilităţi prin descoperirea unei conexiuni între situaţia personală a
unui individ şi contextul social al situaţiei.
Autorul analizează noţiunea de praxis – acţiune ce are ca scop crearea unei
schimbări sociale tangibile. La aceasta, Greenstain adaugă accesibilitatea – facilitarea
la nevoile de acces a persoanelor cu dizabilităţi, cu scopul de a sparge barierele ce
îi împiedică să se angajeze în această acţiune.
Considerăm că este meritoriu faptul că Greenstain urmăreşte o manieră de a
împărţi puterea cu elevii, făcându-i parteneri în procesul educaţional, şi ia în
considerare interacţiunea dintre individ, contextul instruirii şi contextul social.
Actualmente, în România, Gherguţ (2001) promovează o practică asemănătoare
bazată pe colaborarea dintre profesor–elev, fiind împotriva relaţiei de subordonare
între cei doi membri ai actului educativ. Acesta susţine că „prin învăţământul
interactiv în grupul eterogen de elevi, clasa se organizează într-un mod în care, pe
de-o parte, elevii se ajută unii pe alţii, iar profesorii sunt întotdeauna principalul
sprijin pentru toţi elevii şi, pe de altă parte, fiecare elev îşi poate da seama mai uşor
de ceea ce ştie şi de ceea ce nu ştie să facă şi, în acelaşi timp, să ştie cum şi de unde
poate obţine informaţia necesară satisfacerii cerinţelor în planul formării şi educării
lui pentru rezolvarea cu succes a problemelor din viaţa cotidiană” (Gherguţ, 2001,
p. 46).
Sunt stimulate astfel atât abilităţile sociale, deschiderea faţă de nevoile celorlalţi,
disponibilitatea de a oferi suport celor cu care interacţionează, cât şi capacitatea de
autoevaluare – aspect important al strategiilor metacognitive.
În acelaşi registru de idei, Vrăsmaş (2012, p. 21) doreşte să accentueze că „în
aplicarea educaţiei incluzive se valorizează nu numai posibilităţile şi premisele de
dezvoltare ale fiecărui copil, ci şi potenţialul şi motivaţia de schimbare şi dezvoltare
profesională a fiecărei educatoare”.
Noile tendinţe în pedagogia incluzivă sunt menţionate şi în politici
educaţionale americane, care stipulează în mod explicit că studenţii cu dizabilităţi
trebuie să primească un curriculum educaţional într-un mediu cât mai puţin
restrictiv (Individuals with Disabilities Education Improvement Act [IDEIA], 2004;
U.S. Department of Education, 2010 – apud Tournaki, Samuel, 2016).
Totuşi, practica educaţiei incluzive continuă să prezinte provocări pentru
educatorii de masă sau din învăţământul special, cei care au responsabilitatea de a
oferi un program educaţional adecvat. Întrucât includerea totală nu porneşte de la
profesori, ci de la un cadru legislativ, unii profesori pot avea anumite împotriviri
acestui curent. Astfel de împotriviri pot duce la percepţii negative. De fapt, de
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Boer, Pijl şi Minnaert (2011) raportează că majoritatea profesorilor prezintă o atitudine
incertă şi/sau negativă cu privire la incluziune. Astfel de atitudini şi credinţe
negative pot afecta performanţa, comportamentul şi stima de sine a elevilor.
În psihologia socială s-a evidenţiat că schimbarea atitudinală în sens pozitiv
este favorizată prin familiarizarea cu informaţii contrastereotipe (Stănculescu,
2013). Impactul acestora este mai puternic dacă vine din partea unei persoane cu o
credibilitate sau statut ridicat – specialiştii în formare fiind de fapt persoane cu o
înaltă expertiză în educaţie.
Numeroase studii arată că, pentru a avea rezultate pozitive în procesul de
incluziune, este necesară formarea profesorilor în ceea ce priveşte includerea tuturor
elevilor. Burke şi Sutherland (2004 apud Tournaki, Samuel, 2016) demonstrează că
un singur curs poate schimba semnificativ atitudinea profesorilor cu privire la
includerea copiilor cu dizabilităţi uşoare în clasele de masă. De asemenea, un curs
pe tema incluziunii poate creşte disponibilitatea profesorilor de a preda la o şcoală
specială şi de asemenea îmbunătăţeşte afectele pozitive asupra elevilor cu
dizabilităţi. Totuşi, aceste rezultate surprind atitudinile de la sfârşitul cursului şi nu
este surprinsă durabilitatea acestei schimbări.
Alvarez-McHatton şi Parker (2013) au comparat atitudinile a 31 de educatori
din şcoala specială şi a 32 de educatori din şcoala de masă cu privire la ideea
incluziunii. Au fost măsurate atitudinile la începutul şi la sfârşitul unui curs de
management al clasei, precum şi după un an de zile. Atitudinile educatorilor din
şcoala specială, măsurate la începutul şi sfârşitul cursului au fost mai pozitive
comparativ cu atitudinile educatorilor din şcoala de masă. Deşi atitudinea pozitivă
a scăzut uşor după un an, aceasta este mai pozitivă decât cea a educatorilor din
şcoala de masă.
Aceste rezultate sunt completate de către studiul lui Thousand (2003 apud
Tournaki, Samuel, 2016), în care a fost evidenţiat faptul că profesorii cu o mai
mare încredere în propria lor eficacitate prezintă o răbdare şi flexibilitate mai mare
în timpul lucrului cu elevii lor cu dizabilităţi şi sunt mai predispuşi să-şi adapteze
stilul educaţional şi curriculumul în funcţie de fiecare elev.
Considerăm că este necesară o abordare pozitivă în învăţământ în ceea ce
priveşte integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale. Aşa cum afirmă Gherguţ
(2013, p. 317) „şcoala este o instituţie a comunităţii care trebuie să ofere servicii
educaţionale oricărui copil/tânăr, indiferent de originea, natura sau particularităţile
lui biopsihosociale”.
3. ETICA ÎNGRIJIRII ŞI MODELUL SOCIAL AL DIZABILITĂŢII

Adeptă a psihologiei umaniste, Rogers (2016) şi autoarea unui material de
referinţă în literatura de specialitate, intitulat sugestiv Intellectual disability and
being human: a care ethics model, subliniază faptul că orice cetăţean este responsabil
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de oricare altă fiinţă prin explorarea eticii de îngrijire. Rogers oferă o analiză
comprehensivă a eticii de îngrijire, stipulând foarte clar faptul că actul de îngrijire
nu ţine de control şi că poate cuprinde dragoste şi asumare de risc.
De asemenea, precum subliniază Fish (2017), Rogers recunoaşte dificultăţile
care apar în timpul îngrijirii, sarcinilor de zi cu zi şi graniţele indistincte ce apar
odată cu acest rol de îngrijire. Aceste dificultăţi devin mai complexe în urma
ierarhiilor umane percepute, oamenilor care fac politici pe această temă şi a celor
aflaţi la putere. Rogers pretinde că, atunci când vine vorba despre persoanele cu
dizabilităţi intelectuale, modelul social nu este de ajuns, stabilind faptul că persoanele
cu dizabilităţi intelectuale sunt întotdeauna interdependente şi multe nu ar putea
supravieţui fără îngrijirea celorlalţi. Îndepărtarea barierelor sociale fără angajarea
unei formulări a îngrijirii din punct de vedere moral, politic şi etic nu este o
opţiune. Grija şi îngrijirea nu mai pot fi privite drept o chestiune privată. Autorul
situează în centrul conceptelor umaniste conceptul de îngrijire. În opinia acestuia
este important să promovăm conceptul de îngrijire ca fiind o alternativă superioară
sau preferabilă, în caz contrar riscăm ca acest concept să fie retrogradat într-o
poziţie secundară în cadrul modelului social.
Actul de îngrijire cuprinde trei sfere în opinia lui Rogers: 1. sfera emoţională –
în care dragostea şi îngrijirea sunt puse la îndoială din punct de vedere psiho-social.
2. sfera practică – în care activităţile de îngrijire de zi cu zi sunt săvârşite din punct
de vedere relaţional şi 3. sfera socio-politică – în care se desfăşoară intoleranţa
socială şi aversiunea faţă de persoanele cu diferite dizabilităţi.
Un alt aspect aprofundat de Rogers în cartea sa face referire la viziunea
binară în ceea ce priveşte, pe de-o parte, îngrijirea precară şi, pe de altă parte,
îngrijirea totală, ce poate oferi o inspiraţie în vederea schimbării.
Autoarea consideră că alienarea de anumite persoane cu dizabilităţi intelectuale
se poate produce din cauza faptului că aceştia nu pot contribui la producţie şi prin
consecinţă ne îndepărtăm unul de celălalt, în urma unei funcţii a societăţii capitaliste.
Acest lucru devine o preocupare contemporană în momentul în care guvernul şi
mass-media influenţează această alienare. Măsurile de austeritate şi îngrijire
precară a celor aflaţi în dificultate sunt două probleme ce necesită o remediere
urgentă. Rogers utilizează reprezentări culturale atât istorice, cât şi contemporane
pentru a sublinia cum este influenţată înţelegerea şi interpretarea dizabilităţii
intelectuale, făcând referire la emisiuni televizate populare în care persoanele cu
dizabilităţi intelectuale sunt caracterizate ca fiind lipsite de raţionament. Modelul
eticii extinde modelul social astfel încât să aibă un maximum de impact asupra
persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi a familiilor lor.
Spassiani et al. (apud Ali, Werner, 2017) relatează un studiu calitativ ce
surprinde experienţa persoanelor cu dizabilităţi, a îngrijitorilor acestora şi a
personalului din cadrul departamentului de urgenţe, în urma unei crize psihiatrice.
Persoanele cu dizabilităţi şi îngrijitorii acestora declară să s-au simţit expediaţi sau
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trataţi cu lipsă de respect de către personalul departamentului de urgenţă, personalul
fiind incapabil să răspundă în mod corespunzător nevoilor acestui grup-ţintă. Acest
studiu subliniază nevoia continuă de educare şi formare a specialiştilor.
În ceea ce priveşte relaţiile şi percepţia intergrupuri, Shirli şi Tal (apud Ali,
Werner, 2017) au explorat percepţiile asistenţilor sociali cu privire la trei categorii
de grupuri: oameni care au o boală mintală, oameni care au dizabilităţi intelectuale
şi oameni care au un dublu diagnostic de dizabilitate mintală şi boală mintală. În
cadrul acestui studiu au participat 150 de asistenţi sociali. Rezultatele demonstrează că
asistenţii sociali sunt mai predispuşi să creadă că boala mintală este autoprovocată
comparativ cu persoanele cu dizabilităţi intelectuale. Persoanele cu dizabilităţi
intelectuale şi cu boli mentale au fost percepute ca fiind mai periculoase, iar asistenţii
sociali sunt mai predispuşi să adopte practici restrictive asupra acestor grupuri.
Atitudinile de stigmatizare pot avea consecinţe devastatoare asupra persoanelor
cu dizabilităţi intelectuale şi familiile lor, inclusiv expunerea lor la fenomenul
bullying şi victimizare (Lam et al., 2009). Acest concept, introdus relativ recent în
literatura de specialitate, se referă la o „formă de violenţă prin care unul sau mai
mulţi elevi hărţuiesc, intimidează sau agresează fizic sau psihic, în mod repetat
într-o anumită perioadă de timp, un coleg perceput ca fiind mai slab” (Stănculescu,
2013, p. 330). Emerson (2010) demonstrează existenţa unei prevalenţe mari de
experienţe de tip bullying asupra persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. Fenomenul
bullying poate avea un impact major asupra stimei de sine şi a stării de bine a
persoanei care este ţinta acestei forme de agresiune.
Michelle F. Wright (apud Ali, Werner, 2017) examinează, pe de-o parte, relaţia
dintre bullying şi cyberbullying, depresia la adolescenţii cu dizabilităţi intelectuale
şi, pe de altă parte, modul în care această relaţie poate fi modificată de către
suportul social. Nivelul ridicat de suportul social reduce corelaţia dintre cyberbullying şi depresie. Acest studiu subliniază importanţa suportului din partea părinţilor,
a profesorilor, precum şi importanţa strategiilor de prevenire.
4. NOI TENDINŢE ÎN PRACTICILE EDUCAŢIONALE
PENTRU ELEVII CU DEFICIENŢĂ MINTALĂ

Considerăm că una dintre cele mai inovative metode de incluziune a
persoanelor cu dizabilităţi intelectuale este tehnologia asistată. Tehnologia asistată
este considerată de Owuor (2017) ca reprezentând orice produs sau dispozitiv ce
poate fi folosit de către persoanele cu dizabilităţi intelectuale pentru a depăşi
eventualele provocări în desfăşurarea activităţilor de zi cu zi. Accesul la tehnologia
asistată oferă posibilitatea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale de a interacţiona
cu familia şi prietenii. De asemenea, tehnologia asistată creşte gradul de includere
virtuală şi oferă posibilitatea ca elevii cu dizabilităţi intelectuale să frecventeze
şcolile de masă, în locul şcolilor speciale. Totodată, creşte nivelul de mobilitate şi
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de acces la serviciile medicale şi sociale. Acest tip de tehnologie poate fi folosit
pentru antrenarea unor abilităţi necesare persoanelor cu dizabilităţi intelectuale în
accederea acestora pe piaţa muncii.
Gherguţ (2013, p. 374) susţine că „în procesul instructiv-educativ al copiilor
cu cerinţe speciale, computerul joacă două roluri importante: suport în comunicare
şi sprijin în învăţare. Folosirea lui face posibilă învăţarea prin creşterea concentrării
atenţiei, prin dezvoltarea folosirii limbajului şi a deprinderilor sociale; cu ajutorul
computerului, aceşti copii pot deveni mai puţin dependenţi şi mai capabili din toate
punctele de vedere”.
Fără accesul la aceste tehnologii, persoanele cu dizabilităţi intelectuale pot fi
izolate în cadrul comunităţii, pot fi excluşi şi lăsaţi „în urmă”. Tehnologia asistată
reprezintă un mediator pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale, în vederea
exercitării nu doar a drepturilor lor, dar şi a celor mai înalte calităţi de viaţă şi a
simţului de participare şi afiliere în societate. Diferite contexte vor cere diverse
abordări, modalităţi diferite de adresare a numeroaselor bariere şi facilitatori în
vederea utilizării tehnologiei asistate.
Un exemplu oferit de Gherguţ (2013), în cazul elevilor cu deficienţă mintală,
utilizarea programului Match, reprezintă o modalitate prin care aceştia îşi pot
dezvolta vocabularul. Precizăm că Match este un program care oferă posibilitatea
copiilor să aranjeze cuvintele de pe ecran conform imaginilor vizualizate.
Comunicarea are un rol important în dezvoltarea gândirii, astfel comunicarea
augmentativă/alternativă este un alt concept ce este considerat un instrument
necesar în practica clinică şi în intervenţia compensatorie în cazul persoanelor cu
diferite dizabilităţi şi în cazul problemelor de comunicare pe care le întâmpină
persoanele cu deficienţă de intelect. Acest tip de comunicare asistată oferă condiţii
prin care aceştia pot comunica folosind o serie de simboluri inteligibile, mijloace şi
tehnici de comunicare accesibile tuturor. De exemplu, comunicarea se poate baza
pe utilizarea gesturilor, mimicii sau prin simboluri precum imagini, text.
Astfel, comunicarea augmentativă/alternativă facilitează utilizarea limbii
vorbite prin creşterea interacţiunii, a competenţelor lingvistice şi/sau prin furnizarea
unui model de voce pentru vorbire. Copiii vor folosi calea cea mai rapidă, cea mai
eficientă şi mai accesibilă disponibilă pentru a comunica.
Cele mai cunoscute sisteme de comunicare augmentativă şi alternativă sunt:
sistemul de simboluri Bliss „folosit în activitatea terapeutică cu persoane care
prezintă afazii, deficienţe mintale sau dificultăţi psihice severe, leziuni cerebrale,
dizabilităţi asociate etc.” (Gherguţ, 2013, p. 385); sistemul de semne manuale
Makaton, care include senzori auditivi, vizuali şi kinestezici, destinat copiilor cu
dizabilităţi mintale şi auditive; sistemul pictografic Mayer-Johson – un album ce
cuprinde peste 3000 de imagini cu simboluri grafice, cu scopul de a dezvolta
vocabularul fiecărei persoane.
McCarthy et al. (2017) susţin că sprijinirea copiilor mici care utilizează
comunicarea augmentativă şi alternativă pentru a-şi dezvolta înţelegerea şi utilizarea
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conceptelor de bază este un domeniu de practică care are ramificaţii importante
pentru comunicarea reuşită într-un mediu de clasă. De asemenea, Kulkarni şi
Parmar (2017) susţin că, odată cu schimbarea demografică a şcolilor şi punerea
accentului pe instruirea semnificativă din punct de vedere cultural pentru toţi elevii,
este important să se ia în considerare modul în care dispozitivele de comunicare
augmentativă/alternativă sunt utilizate şi percepute de indivizii din medii culturale
şi lingvistice diverse şi familiile acestora.
Suntem de părere că apariţia şi utilizarea acestor metode alternative reprezintă un
avans în procesul de îmbunătăţire a calităţii vieţii persoanelor cu deficienţă mintală.
Gradul de utilizare a acestor metode poate avea un impact semnificativ în integrarea
elevilor în învăţământul românesc, respectiv în societate.
5. CONCLUZII

Realitatea concretă arată un lucru care a fost certificat ştiinţific, şi anume:
copiii cu deficienţă de intelect au probleme cu adaptabilitatea funcţională în situaţii
sociale şi în relaţiile cu semenii. Aceştia sunt mai puţin acceptaţi sau chiar respinşi
de către colegi, având probleme în construirea relaţiilor sociale. De aceea, noile
tendinţe ale educaţiei incluzive au prefigurat modalităţi eficiente de lucru cu copiii
cu dizabilităţi mintale, pornind de la interacţiunea dintre intrapsihic, interpersonal
şi social; fundamentarea pe principiile psihologiei umaniste, ţinând pasul de
asemenea cu specificul erei digitale – oportunitatea folosirii noilor tehnologii în
demersurile ce oferă suport destinat acestor copii.
Considerăm că este necesară o planificare sistematică pentru maximizarea
şanselor de reuşită în vederea includerii persoanelor cu dizabilităţi intelectuale în
mediul social, şcolar, familial.
Educaţia incluzivă a adus în actualitate punctul de vedere umanist în ceea ce
priveşte cunoaşterea omului, preocuparea pentru dezvoltarea potenţialului fiecărei
persoane şi schimbarea societăţii. Adepta psihologiei umaniste, Rogers (2016)
subliniază faptul că orice cetăţean este responsabil de oricare altă fiinţă prin
explorarea eticii de îngrijire. Acesta evidenţiază complexitatea actului de îngrijire
subliniind particularităţile şi provocările suplimentare pe care le întâlnim în
îngrijirea unei persoane cu dizabilităţi intelectuale, conceptul de îngrijire fiind unul
de referinţă în cadrul conceptelor umane. Acest concept se regăseşte şi în domeniul
educaţiei, pedagogia lui Freire fiind fundamentată pe ideea de promovare a
educaţiei incluzive, ce include într-adevăr toţi copiii, indiferent de capacităţile şi
nevoile acestora. Greenstain (apud Callus, 2017) susţine că incluziunea oferă
posibilitatea de a ajunge la noi înţelegeri în ceea ce priveşte persoana cu dizabilităţi
prin descoperirea unei conexiuni între situaţia personală a unui individ şi contextul
social al situaţiei.
Practicile educaţiei incluzive impun transformări în sistemul educaţional, o
abordare pozitivă bazată pe îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare. În acest context,

290

Mirela Ştefania Hriţcu

10

Gherguţ (2013) pune accentul pe ideea de diversitate şi pe o nouă abordare a
activităţilor de predare – învăţare în şcoală, situând în centrul atenţiei unicitatea
persoanei umane şi modalităţile prin care putem asigura participarea tuturor
elevilor la educaţie. Acesta încurajează şi susţine că succesul incluziunii depinde de
atitudinea pozitivă a tuturor participanţilor în mediul educaţional.
Tehnologia asistată şi comunicarea augmentativă/alternativă sunt noi tendinţe
în practicile educaţionale ce vin în sprijinul elevilor cu deficienţă mintală, ambele
susţinute de Gherguţ (2013). Calculatorul, acest mijloc modern şi inteligent,
reprezintă o necesitate a prezentului şi cu atât mai mult a viitorului. Învăţarea
asistată de calculator reprezintă o cale de instruire eficientă care îi introduce pe
copii în lumea oferită de soft-urile educaţionale. Prin aceste activităţi, oferim
copiilor şanse egale în educaţie, indiferent de mediul în care cresc şi se dezvoltă.
Conform lui Owuor (2017), calculatorul reprezintă unul dintre dispozitivele ce pot
fi folosite cu succes de persoanele cu dizabilităţi intelectuale. Dificultăţile la nivel
de limbaj reprezintă de multe ori o consecinţă a dizabilităţii intelectuale. În compensarea acestor dificultăţi, putem utiliza în mod eficient comunicarea augmentativă/
alternativă. Aşa cum afirmă McCarthy et al., precum şi Kulkarni şi Parmar,
perceperea şi utilizarea comunicării augmentative încă din primii ani de viaţă este
crucială în dezvoltarea comunicării.
În opinia noastră, este necesară din ce în ce mai mult diseminarea practicilor
educaţionale incluzive, în contextul societăţii actuale fundamentate pe valori cum
ar fi: echitatea, participarea, respectul pentru diversitate. Suntem în consonanţă cu
afirmaţia făcută de Creţu (1999, p. 14) în lucrarea Educaţia pentru drepturile copilului,
prin care sugerează că „toţi copiii se nasc liberi şi egali în demnitate şi drepturi”.
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REZUMAT
În context internaţional, problematica educaţiei copiilor cu dizabilităţi şi asigurarea tuturor
elevilor a unor drepturi egale în educaţie au devenit o prioritate pentru specialiştii din domeniu.
Procesul educaţiei se află într-o etapă de dezvoltare continuă. Principalul obiectiv al articolului este
cunoaşterea noilor tendinţe în abordarea problematicii copiilor cu deficienţă de intelect. Pornind de la
etica îngrijirii şi modelul social al dizabilităţii, concept profund umanist, dorim să evidenţiem noile
tendinţe în practicile educaţionale pentru această categorie de elevi. Tehnologia asistată şi comunicarea
augmentativă/alternativă sunt metode inovative ce vin în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi, având
un rol fundamental în îmbunătăţirea procesului educaţional care promovează incluziunea. Educaţia
incluzivă implică transformări pornind de la interacţiunea dintre intrapsihic, interpersonal şi social;
accentul pe principiile psihologiei umaniste, ţinând pasul de asemenea cu specificul erei digitale –
oportunitatea folosirii noilor tehnologii în demersurile ce oferă suport destinat acestor copii. Am ales
să vorbim despre deficienţa mintală deoarece este una dintre cele mai frecvente deficienţe întâlnită în
rândurile preşcolarilor şi a şcolarilor mici, şi, totodată, reprezintă în continuare o provocare în ceea ce
priveşte creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi.

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

SEPTIMIU CHELCEA, Psihosociologie aplicată: Publicitatea, Iaşi, Editura Polirom,
2016, 542 p.
Autorul, profesor onorific la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a
Universităţii din Bucureşti, a publicat numeroase articole, studii şi monografii. În
1974 a primit titlul ştiinţific de doctor în filosofie, specialitatea sociologie. Academia
Română i-a decernat Premiul P.S. Aurelian (1980) şi, în 2004, i s-a acordat Premiul
Opera Omnia, pentru întreaga activitate de cercetare ştiinţifică. În această carte,
prof. Septimiu Chelcea şi-a propus să stabilească o legătură între publicitate şi
psihosociologie. Domnia sa porneşte de la ideea că publicitatea este psihosociologie
aplicată la marketing.
Cartea este împărţită în trei: Publicitatea – o perspectivă psihosociologică,
Psihosociologia publicităţii – psihosociologie aplicată la marketing, Despre
construirea reclamelor vizuale de succes.
În capitolul 1, Publicitatea – un fenomen social multifaţetat, autorul discută
despre faptul că publicitatea este psihosociologie aplicată la marketing. Defineşte
conceptele, face un scurt istoric al publicităţii şi schiţează o tipologie a publicităţii.
Capitolul 2, Funcţiile publicităţii, descrie cele trei funcţii principale ale
publicităţii: funcţia utilitară, funcţia artistică şi cea social-educativă. Este acordată
atenţie fenomenului globalizării şi sunt analizate stereotipurile ca elemente ale
culturii, semnalând „derapajul utilizării lor în publicitate” (cap. 3).
În continuarea acestor idei, textul se îndreaptă către definirea comunicării sociale,
analizarea comunicării verbale şi a comunicării nonverbale. Autorul îşi propune să
scoată în evidenţă specificul celor două tipuri de comunicare în publicitate (cap. 4).
În capitolul 5, Critica publicităţii, autorul încearcă să „nuanţeze” unele critici, să
„demoleze” altele şi să denunţe nocivitatea publicităţii sălbatice din perspectivă
psihosociologică.
Partea a doua, Psihosociologia publicităţii – psihosociologie aplicată la
marketing – capitolul 6 (Psihosociologia aplicată) – conţine definiţia psihosociologiei, psihosociologiei aplicate la marketing, abordarea sinelui (self-ului), procesele
psihice în legătură cu publicitatea. Totodată, ne este atrasă atenţia asupra cercetărilor
care demonstrează importanţa cunoaşterii factorilor de personalitate şi a condiţiilor
de mediu fizic şi social pentru proiectarea şi desfăşurarea campaniilor publicitare.
În capitolul următor, autorul foloseşte studiul profesorilor Susan D. Myers,
Sandipan Sen, Aliosha Alexandrov (studiu care include trăsăturile de personalitate
în cercetările de marketing) drept ghid în „descifrarea problemei eficacităţii
reclamelor în funcţie de structura personalităţii”.
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Capitolul 8 vine cu prezentarea publicităţii senzoriale, din perspectivă psihosociologică, şi ni se explică cum funcţionează modalităţile senzoriale tradiţionale.
În capitolul următor, cititorului îi este atrasă atenţia asupra examinării acelor
factori care ne îndreaptă atenţia spre o reclamă (defineşte atenţia ca proces psihic),
precum şi asupra factorilor sociali care determină focalizarea atenţiei. Aflăm de
asemenea şi cum reuşesc marii creatori de publicitate să ne capteze atenţia.
În capitolul 10 urmează definiţiile percepţiei, văzută ca o „creaţie subiectivă”,
şi ni se arată cum cele trei subprocese (selecţia, inferenţa, interpretarea stimulilor)
se întrepătrund, formează un tot unitar.
Capitolul 11 este dedicat iluziilor din fiecare clasă de fenomene şi posibilităţilor
acestora de a fi folosite în publicitatea vizuală.
Capitolul următor scoate în evidenţă faptul că memoria şi-a păstrat un loc
important în teoria şi practica publicităţii şi ni se explică ce implicaţii are ea în
publicitate.
Autorul ne descrie emoţiile (în capitolul 13), susţinând că publicitatea din
zilele noastre este o publicitate emoţională.
În capitolul Atitudinile şi schimbarea lor este subliniată producerea unui
transfer de la atitudinea faţă de publicitate la atitudinea faţă de brand (cf. cercetării
întreprinse de prof. Terence A. Shimp).
Un loc aparte este dedicat importanţei persuasiunii şi abordării ei ca proces
psihosocial, având în vedere că publicitatea se bazează pe comunicarea persuasivă
(capitolul 15). Suntem familiarizaţi în continuare cu importanţa creativităţii în
publicitate (cap. 16): marii oameni din publicitate au stăpânit foarte bine şi „metodele
de sporire a creativităţii pe lângă regulile de scriere a reclamelor”.
În partea a treia, respectiv capitolul 17, este analizată importanţa mesajelor
publicitare. Pentru produsele funcţionale sunt potrivite mesajele publicitare de tip
raţional şi pentru „produsele de status” sunt potrivite mesajele emoţionale. Autorul
continuă cu mesajele iconice care pot influenţa starea psihică şi comportamentul. În
capitolul următor, ne este prezentată importanţa folosirii celebrităţilor în publicitate.
Prestigiul lor „se răsfrânge asupra produselor sau organizaţiilor pentru care se face
publicitate”. Nu în ultimul rând, avem şi importanţa umorului în publicitate (acceptare
sau respingere).
Volumul întruneşte multiple calităţi specifice şi de înaltă ţinută ştiinţifică
pentru o lucrare de o asemenea anvergură. Cartea este recomandată studenţilor şi
specialiştilor în ştiinţe socio-umaniste şi în ştiinţele comunicării, dar şi cititorilor
interesaţi de acest domeniu atât de atractiv şi destul de misterios încă.
Georgeta Preda
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