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STUDII ŞI CERCETĂRI 

AN EXPLORATORY STUDY OF FAMILY RESILIENCE  
AND ITS ASSOCIATED FACTORS 

ELENA ROXANA PANOI ∗, MARIA NICOLETA TURLIUC 
“Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, Department of Psychology 

Abstract 

Resilient families are able to adapt to adversities, but the nature of family resilience is not well 
defined and understood. In this study, we will try to examine which variables are most important in 
correlation with family resilience. We selected a number of important variables associated with 
family resilience (e.g., self-efficacy, individual resilience or social support). The data were collected 
from 112 couples (224 subjects). To measure family resilience we used the Family Resilience Scale 
(FRS), and for the other variables, we used previously widely used scales (LOT, BRS, SES, DCI, 
MSQ-C and MSPSS). The Alpha Cronbach coefficient that resulted for scales, was higher than .60. 
The results show that there are significant correlations between family resilience and associated 
variables in different conditions (type of relation, cohabitation etc.). Also, there were significant 
differences between men and women, generally. The outcomes show different results according to the 
condition of the family. The higher the level of commitment, the greater is the correlation between 
family resilience and associated variables. Social support, for example, correlates positively with 
family resilience, only for married couples and for those who cohabitate.  

Cuvinte-cheie: studiu explorativ, cuplu şi familie, rezilienţa familială, factori predictivi ai 
rezilienţei familiale. 

Keywords: Exploratory study, couple and family, family resilience, predictive factors of 
family resilience. 

1. INTRODUCTION 

 Most of the families experience stressful events, some of which can be at 
catastrophic levels, whereas others are easily managed. They include normative 
events such as illness or death of a family member and divorce or non-normative 
hardships, such as employment problems, substance abuse, a child’s severe illness, 
or natural disasters. Although, all families go through different stressful events 
more or less serious or important, some of them successfully overcome these 
critical moments, while others face difficulties. 

Family resilience is a relatively new concept in the literature and is an 
adaptation of the concept of individual resilience in the family environment. If 
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individual resilience is defined as the ability to withstand and rebound from disruptive 
life challenges, family resilience extends beyond seeing individual family members 
as potential resources for individual resilience to focusing on risk and resilience in 
the family as a functional unit (Walsh, 1996). 

Family resilience is defined as positive behavioral patterns and functional 
competent individuals. The family unit demonstrates under stressful or adverse 
circumstances, which determinate the family’s ability to recover, by maintaining its 
integrity as a unit while insuring, and where needed, restoring the well-being of 
family members and the family unit as a whole (McCubbin & McCubbin, 1996, p. 5). 

Even though in the literature are a lot of information about the protective and 
risk factors of family resilience, it is far from complete and remains in question 
why some families thrive while others fail. 

1.1. FAMILY RESILIENCE AND SOME OF ITS INDIVIDUAL FACTORS 

The systemic perspective on families argues that they represent an interactive 
and independent system in which the life events of one single family member will 
influence all the other members of the system (Goldenberg & Goldenberg, 2012). 
That’s why we tried to see if some individual factors of the family members could 
have had an impact on the level of family resilience. 

1.1.1. Individual resilience and family resilience 

The perspective that families, like individuals, can be considered resilient as 
they deal with the challenges in their lives is becoming more and more popular. 
This has recently received increased attention from researchers. The principal question 
in this situation is how do you define the concept and who is resilient when a 
family is in the unit of analysis, the family unit or the members of the family.  

The theory reveals the fact that if individual-related outcomes are critical, 
familial experiences have a very important influence. It is difficult to separate the 
implications of the family system or the context from the outcomes experienced at 
the individual level (Hooper, 2009). 

The theory has defined individual resilience as a factor influenced by the 
family characteristics but also as a factor of influence for it (VanBrenda, 2001). 
There has been research focused on individuals who thrived despite a parent’s 
mental illness or maltreatment (Wolin & Wolin, 1993). Other studies show that 
despite a troubled childhood or adolecence, there is potential for developing 
resilience across the course of life (Werner & Smith, 1992; Werner, 1993). In these 
cases, the family contributes to risk but not to resilience. These findings have 
highlighted the crucial influence of significant relationships with kin, intimate 
partners and mentors, such as coaches or teachers, who supported their efforts, 
believed in their potential and encouraged them to make the most of their lives. 

Another theory describe the fact that serious crises and persistent adversity 
have played an important role and impact on the whole family (Walsh, 2003). The 
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concept of family resilience extends beyond seeing individual family members as 
potential resources for it, but to focusing on risk and resilience in the family as a 
functional unit (Walsh, 1996).  

1.1.2. Self-efficacy and family resilience 

Self-efficacy is defined as “beliefs in one’s capabilities to mobilize the motivation, 
cognitive resources and courses of action needed to meet given situational demands” 
(Wood & Bandura, 1989, p. 408). This concept could be linked with self-esteem, in 
the meaning of the fact that it refers to one’s the own ability to succeed in reaching 
a specific goal. As Werner (1993) emphasized, self-esteem and self-efficacy are 
promoted, above all else, through supportive relationships. 

Wong (2003) found that resiliency was promoted in adults with learning 
disabilities when the participants believed that they could overcome problems on 
their own using skills and talents that they have already possessed. 

In a study on adolescent mothers (Place et al., 2002), personal strength and 
self-efficacy were stronger predictors than external resources, such as social support 
for family health. 

1.1.3. Optimism and family resilience 

Rutter (1987) concluded that an individual’s sense of humor and implicitly 
optimism helps in the development of a sense of reality and in the practical solving 
of stressful situations. 

A spirit of optimism has been found to be one of the most important personal 
characteristics to a family’s ability to recover in the face of hardship (Du Toit-Gous, 
2005; Greeff & Human, 2004; Greeff & Ritman, 2005). According to Hoopers and 
his colleagues (1993), the level of optimism entails a freshness of appreciation and 
the propensity to see the positive and potential in a situation. 

Maintaining courage and hope and remaining optimistic demonstrated be 
effective methods of coping for families (Orthner et al., 2004; White et al., 2004). 
Also, maintaining a positive outlook over situations, whether difficult or complex, 
does not mean that negative behaviors are ignored but rather that each member’s 
opinions are examined causes and implications of the problem, always searching 
for the positive aspects (Conger & Conger, 2002; Leon, 2003; Lindsey & Mize, 2001). 

1.2. FAMILY RESILIENCE AND SOME OF ITS FAMILY FACTORS 

Even if individual factors have a strong influence on the level of family 
resilience, family factors have a contribution in developing and maintaining it, too. 
The family may experience stressors similar to those experienced by individual 
members (Benzies & Mychasiuk, 2008). 

1.2.1. Family stress and family resilience 

According to the systemic-transactional stress model (STM; Bodenmann, 1997), 
dyadic stress from daily hassles can have a negative impact on the individual 
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psychological and physical health as well as on the couple’s relationship. Studies 
have shown that in a couple, various sources of stress have been associated with 
communication problems, psychological and physical aggression and relationship 
dissatisfaction and dissolution (Story & Bradbury, 2004; Allen et al., 2010; Buck 
& Neff, 2012). 

A study by Burke and Weir (1982) found that families with lower stress 
levels and fewer psychosomatic complaints experienced greater life, job and marital 
satisfaction for both spouses. The researchers concluded that spouse helping has 
therapeutic effects. Spouse helping could be interpreted as an operationalization of 
marital cohesion. 

1.2.2. Dyadic coping and family resilience 

Dyadic coping is defined as the stress regulation of the couple (Bodenmann, 
2005). Some couples use positive strategies, other negative ones, but the difference 
between individual coping strategies and dyadic coping strategies is that in dyads, 
both partners have to cope with stress together. 

In literature there are studies which show that dyadic coping or social support 
provided by the partner was significantly associated with higher marital quality, 
lower stress experience and a better psychological and physical well-being in self 
report measures (Badr, 2004; Bodenmann, 2000; Dehle et al., 2001). Dyadic coping 
has been shown to be positively associated with marital quality through two mechanisms: 
first by alleviating the negative impact of stress on marriage (moderator function of 
dyadic coping) and second by strengthening the feeling of “we–ness,” mutual trust 
and intimacy and the cognitive representation of the relationship as helpful and 
supportive (Bodenmann, 2005). 

Dyadic coping has great importance in emotion regulation. In their study, 
Rusu and colleagues (2018) showed that all adaptive cognitive emotion-regulation 
strategies were significantly positively correlated with dyadic coping behaviors, 
and all positive dyadic coping strategies were significantly positively correlated 
with relationship satisfaction for both husbands and wives. 

1.3. SOCIAL SUPPORT AS A COMMUNITY FACTOR AND FAMILY RESILIENCE 

A family’s community and social support system can offer a rich, protective 
sense of belonging and cohesion. Social support refers to interpersonal interactions 
within the family’s social network, including the extended family, which provides 
emotional support, actual tangible help or information (Steward, 1993).  

Social support has been proven to be essential to families during times of 
stress and helped maintain good physical and mental health, whether it is an 
instrumental, emotional or practical type of support (Walsh, 2003; Black & Ford-
Gilboe, 2004). 

Not all families have the strength to admit when they need help. Only the 
strong ones will admit they have a problem and will ask for support from their 
extended family, friends, neighbors, community or counseling services (Walsh, 1998). 
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Sometimes, when the family is problematic and the relations between members are 
unhealthy, the family has the tendency to withdraw from society, or the community 
is not prepared and does not have available services (Black & Lobo, 2008). 

Almost all families benefit from community resources, but those with a host 
of other social problems can particularly benefit from external support. Resilient 
families not only attain social support from their communities but also give back to 
the community (Patterson, 2002). 

2. PURPOSE OF THE STUDY 

The aim of the current paper is to identify the factors which correlate with 
family resilience. We selected the most salient factors, according with two of the 
specific reviews of the literature (Black & Lobo, 2008; Benzies & Michasyuk, 
2009). We intend to see which are the factors that correlated most with family 
resilience and to use them in some future studies about models of family resilience. 
Also, we want to answer at few questions: which of the factors are better predictors 
for family resilience? There are differences between the effect of the factors in 
different situations? We can find differences between men and women in the link 
of family resilience and its factors? 

3. METHOD 

3.1. SAMPLE 

The instruments were applied on 112 couples (224 subjects). 47.8% where 
from the rural area and 52.2% from the urban area. The men’s mean age was 33.08 
(SD 11.39; range: 18–58), and the women’s mean age was 30.08 years (SD 11.85; 
range: 18–57). On average, the marriage duration was 92.79 months (SD 132.114), 
and the partners had been in a relationship on average for 128 months (SD 8.64). 
The couples had on average .83 children (SD 1.353). Regarding their educational 
level, 4.9 % had finished middle school; 46.4% had a high school diploma; 47.7% 
had a bachelor’s degree; and 1% had postgraduate education. According to their 
occupational status, 49.6% were employed; 3.6% were unemployed and 46.8% were 
still students. The socioeconomic status of the sample, defined by their family income, 
was representative of Romania, where the mean income is 1400 lei. The subject’s 
mean income is 1449.48 lei (SD = 1347.94) with 0 minimum and 9000 maximum. 

3.2. PROCEDURE 

The participants were recruited from different places: students from a public 
Romanian university and Romanian employees from several institutions. The 
participation in the study was voluntary and the couples were not compensated. All 
couples agreed to participate in the study. All participants signed a consent form to 
participate in the study. The participants were asked to complete the questionnaires 
without consulting their partner and to return them separately. 
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3.3. MEASURES 

Family resilience was measured with the Family Resilience Scale (Pănoi & 
Turliuc, 2016). This scale is an improved version, with 24 items grouped on 8 
subscales (family hardiness, family coherence, family time and routines, valuing 
family time and routines, family flexibility, family bounding, family celebrations 
and family traditions). For this research we used all the subscales as components of 
the principal concept. Items 5, 7, 11 and 14 are reversed items. The responses are 
arranged on a six-point Likert-type scale, from 1 (not at all), to 6 (always). The 
scale reported a very good internal consistency (α = .706). 

Individual resilience – The concept was measured with the Brief Resilience 
Scale (BRS; Macovei, 2015). The items are rated on a five point Likert scale, from 
1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). Items 1, 3, and 5 are positively phrased; 
items 2, 4, and 6 are negatively phrased. To evaluate the questionnaire, the coding 
of the negatively phrased items is reversed in order to calculate the mean of the six 
items. The scale reported a good internal consistency (α = .695). 

Self-efficacy – the construct was measured with the Self-Efficacy Scale (SES – 
Vasiliu et al., 2015). This scale contains 10 items, measured on a four point Likert 
scale from 1 (completely untrue about me), to 4 (completely true about me). There are 
not reversed items. The scale reported a very good internal consistency (α = .830). 

Optimism – We used the Life Orientation Test-Revised (LOT-R; Scheier, 
Carver & Bridges, 1994). This scale contains 10 items (three for pessimism, 
three for optimism and four that do not have implications for optimism) measured 
on a 5-point Likert-type scale from 1 (total disagreement) to 5 (total agreement). 
The four filler items were included by the authors to disguise the purpose of the 
questionnaire. The items for pessimism are reverse coded (items 3, 7, 9). The scale 
reported a very good internal consistency (α = .776). 

Dyadic coping – The Dyadic Coping Inventory (DCI; Rusu et al., 2016) was 
used to measure the level of dyadic coping of the participants. The DCI is a self-
reporting instrument consisting of 37 items, with responses arranged on a 5-point 
Likert-type scale, from 1 (rarely), to 5 (often). This instrument was developed to 
measure several aspects of dyadic coping behaviours, such as stress communication, 
supportive dyadic coping, negative dyadic coping and common dyadic coping. In 
this research, we used only the items for common dyadic coping, which are about 
what both partners do when they are both feeling stressed. The scale reported a 
very good internal consistency (α = .820). 

Marital stress – this concept was measured with the 30-item Multidimensional 
Stress Questionnaire for Couples [MSQ-C; Bodenmann, 2006). The questionnaire 
contains four subscales: extradyadic minor stress for daily hassles, extradyadic 
major stress for daily hassles, intradyadic minor stress for daily hassles and intra-
dyadic major stress for daily hassles. Each subscale has two intensities: acute (lasts 
seven days) and chronic (lasts twelve months). In this research we used only the 
subscales for intradyadic chronic major and minor stress. The subscales used contain 
14 items. The subscale intradyadic chronic minor stress contains 10 items, with 



7  An exploratory study of family resilience 79 

responses arranged on a four point Likert-type scale, from 1 (at all), to 4 (strong), 
and the subscale for intradyadic chronic major stress contains 4 items, with responses 
arranged on a five point Likert-type scale, from 0 (at all), to 4 (strong). We used the 
total of both subscales. The scale reported a good internal consistency (α = .761). 

Social support – To measure social support, we used The Multidimensional 
Scale of Perceived Social Support (MSPSS; Zimet et al., 1988). The MSPSS is a 
self-reporting instrument consisting of 12 items, with responses arranged on seven 
point Likert-type scale, from 1 (strongly agree), to 7 (strongly disagree). The scale 
contains three subscales: Significant others subscales, family subscales and friends 
subscales. There are not reversed items. In this research, we used the score for all scales 
and not for the subscales. The scale reported a very good internal consistency (α = .890). 

Socio-demographics were measured by items about age, gender, type of relation-
ship, relationship duration, marriage duration, number of children, cohabitation and 
education. 

4. RESULTS 

For statistical results we used SPSS 16.0. We correlated the results of the 
participants to see the differences between genders. Considering the existing theories, 
we made the correlations between genders in different cases: marriage (married 
couples and consensual couples) and cohabitation (partners who live together and 
partners that do not live together).  

Results for descriptive statistics are shown in table no. 1. 

Table no. 1 
Descriptive statistics for variables of the study 

Variable Mean SD 
Fam_res_W 114.61 8.88 
Fam_res_M 114.30 9.63 
Ind_res_W 18.21 4.48 
Ind_res_M 17.41 4.36 
Self_E_W 31.21 4.31 
Sel_E_M 32.07 4.45 
Optimism_W 36.24 5.74 
Optimism_M 37.09 5.79 
Coping_D_W 19.25 3.26 
Coping_D_M 19.48 2.59 
Stres_M_W 20.40 8.32 
Stres_M_M 18.70 8.32 
Social_S_W 70.35 9.73 
Social_S_M 69.81 10.57 

 Note. n = 112 women and 112 men.  
 SD = standard deviation 

The results (presented in table no. 2 and table no. 3) show us that there are 
some variables that correlate really strong between them. There are different results 
in different conditions.  
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Table no. 2 
Correlations between variables and family resilience acting by gender 

 Family_resilience_W Family_resilience_M 
Fam_res_W  ,669** 
Fam_res_M ,669**  
Ind_res_W ,211* ,265** 
Ind_res_M ,304** ,285** 
Self_E_W ,309** ,191* 
Sel_E_M ,170 ,186* 
Optimism_W ,192* ,231* 
Optimism_M ,011 ,135 
Coping_D_W ,235* ,096 
Coping_D_M ,181 ,195* 
Stres_M_W -,273** -,170 
Stres_M_M -,079 -,175 
Social_S_W ,198* ,175 
Social_S_M ,251** ,172 

        Note. n = 112 women and 112 men.  
            *p < 0.05, **p < 0.001 

Table no. 3 
Correlations between partners, depending on marital status and cohabitation 

Married  Consensual 
relationship Cohabitation  Non-habitation  

 
Fam_res 

_W 
Fam_res

_M 
Fam_res

_W 
Fam_res

_M 
Fam_res

_W 
Fam_res

_M 
Fam_res 

_W 
Fam_res 

_M 
Fam_res_W  ,571**  ,733**  ,660**  ,683** 
Fam_res_M ,571**  ,733**  ,660**  ,683**  
Ind_res_W ,169 ,230 ,242 ,291* ,164 ,187 ,286 ,374* 
Ind_res_M ,386** ,376** ,240 ,244 ,338** ,290* ,247 ,313* 
Self_Ef_W ,367* ,222 ,245 ,139 ,362** ,199 ,239 ,227 
Self_Ef_M ,062 ,115 ,227 ,201 ,057 ,090 ,347* ,282 
Optimism_W ,376** ,479** ,002 ,017 ,301* ,352** -,008 ,054 
Optimism_M ,093 ,247 -,070 ,041 -,067 ,034 ,111 ,210 
Coping_Dy_W ,271 ,127 ,253* ,147 ,208 ,077 ,301 ,163 
Coping_Dy_M ,287* ,214 ,113 ,215 ,113 ,122 ,335* ,397** 
Stres_Mar_W -,439** -,415** -,149 -,024 -,344** -,330** -,169 ,032 
Stres_Mar_M -,296* -,385** ,121 -,065 -,153 -,256* ,063 -,145 
Social_Sup_W ,332* ,388** ,106 ,064 ,281* ,330** ,057 -,033 
Social_Sup_M ,457** ,433** ,107 ,013 ,156 ,132 ,392* ,184 
Note. n = 112 women and 112 men.  
*p < 0.05, **p < 0.001 
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The results confirmed the fact that there are significant correlation between 
male and female family resilience level (r = .669, p < 0.001), women individual 
resilience and women family resilience (r = .211, p < 0.05) and women individual 
resilience and male family resilience (r = .265, p < 0.01); men individual resilience 
and men family resilience (r = .304, p < 0.01) and men individual resilience and 
women individual resilience (r = .285, p < 0.01). For self-efficacy, women level 
correlate with women family resilience (r = .309, p < 0.01) and men family resilience  
(r = .191, p < 0.05); and men level of self-efficacy correlate with men level of family 
resilience (r = .186, p < 0.05). Both spouses family resilience correlate significantly 
with women optimism (Women – r = .192 p < 0.05; men – r = .231, p < 0.05). Female 
level of dyadic coping correlate with female level of family resilience (r = .235, p < 
0.05) and male level of dyadic coping correlate with male level of family resilience 
(r = .195, p < 0.05). For couple stress, only women level of couple stress correlate 
negatively with women level of family resilience (r = -.273, p < 0.01). Both men 
and women level of social support, correlates with women family resilience (women – 
r = .198 p < 0.05; men –r = .251, p < 0.05). 

Results are different according to conditions. They are in some ways for 
married couples and in other ways for unmarried couples. For example, for married 
couples, men individual resilience correlates with women family resilience (r = .386  
p < 0.01), and with men family resilience too (r = .376 p < 0.01), but for unmarried 
couples it does not correlate at all. The same we can tell about optimism, women 
level of optimism correlate with both women (r = .376 p < 0.05) and men (r = .479 
p < 0.05) level of family resilience, only for married couples, and at all for 
unmarried couples. Female couple stress correlate negatively with family resilience 
level for both male (r = -.415, p < 0.01) and female (r = -.439, p < 0.01), only for 
married couples. Male couple stress correlate negatively with family resilience 
level for both male (r = -.385, p < 0.01) and female (r = -.296, p < 0.05), only for 
married couples. For unmarried couples, social support dose not correlate with 
family resilience level, but for married couples correlate highly as follows: women 
social support and women family resilience (r = .332, p < 0.05), women social 
support and men family resilience (r = .388, p < 0.01), men social support and women 
family resilience (r = .457, p < 0.01) and men social support and men family 
resilience (r = .433, p < 0.01). 

In terms of cohabitation there were not found as many differences as in married/ 
unmarried couples, but there are a few. For example women level of optimism 
correlate with women level of family resilience (r = .301, p < 0.005), and men level 
of family resilience (r = .352, p < 0.01), only for couples that cohabitate. For the 
ones that do not cohabitate men, dyadic coping correlate with women family 
resilience (r = .335, p < 0.05) and men family resilience (r = .397, p < 0.01). Only 
women couple stress correlates negatively with women family resilience (r = -.344, 
p < 0.01) and man family resilience (r = -.330, p < 0.01) for cohabitating couples. 
The same fact is happening with social support level. Only women social support 
correlates with women family resilience (r = .281, p < 0.05) and men family 
resilience (r = .330, p < 0.01), for those who cohabitate. 
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5. DISCUSSIONS AND SUGGESTIONS 

The existent theory shows that there are a good number of fields where 
partners do not have the same level regarding some features. The first reason to 
make differences between partners is regarding gender and the one related to the 
fact that woman’s structure is significantly different from a man’s structure. 
Researchers have carried out a lot of studies in different conditions examining the 
differences between partners. 

One of the highest correlations appears in the relation between the partners 
level of family resilience, regardless of the existing conditions. This fact could be 
explained by the idea according to which partners support each other. This result 
also supports the idea that family resilience is an individual concept, which refers 
to a family construct, and both partners refer to it independently of what their 
individual characteristics are.  

For married couples, there are a lot of variables that correlate with both 
spouses’ level of family resilience (family resilience of the other husband, her 
individual resilience, her self-efficacy, her optimism, both marital stress social 
support). For those in a consensual relationship, only family resilience of the other 
husband and her individual resilience have a significant correlation with family 
resilience. Some studies show the fact that in married couples there is a higher 
commitment and a better perspective for the future (Shelton & John, 1993; Brown 
& Booth, 1996). These past results may explain the differences between married 
and unmarried couples found in this study. 

For cohabitated couples, family resilience correlated with: family resilience 
of the other husband, individual resilience of both, her optimism, marital stress of 
both and her social support. For couples that do not live together, family resilience 
correlated with: family resilience of the other husband, his individual resilience, his 
self-efficacy, his dyadic coping and his social support. Social theorists (Mead, 
1966; Trost, 1975) concluded that cohabitation improves marital quality and stability 
by providing a more stringent test of the relationship than offered by the couples 
who do not live together. That fact could explain why family resilience correlates 
with so many of the mentioned variables. If in other conditions results for women 
are closely associated with family resilience, for non-cohabitated couples, men are 
those who have elevated levels when it comes to associating family resilience with 
other variables. This fact could be explain by the safety offered by men to 
relationships and the fact that women are more unstable when they don’t have 
many certainties and have less control of the situation (Batalova & Cohen, 2002). 

The results show us that there is a significant relation between both husband 
and wife perceived social support and the wife’s level of family resilience. For 
men, there is no influence between these variables. For married couples, social 
support has a strong influence to family resilience for both men and women, and 
for those who are in a consensual relationship, there is no significant relationship. 
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For couples who live together, there is a significant correlation between the 
woman’s social support and both spouses level of family resilience. The man’s 
perceived social support is not correlated with their level of family resilience. For 
those who did not live together, the relation between his social support and her 
family resilience is significant, while the others are insignificant. For what we can 
see, her level of family resilience is very often correlated with social support. 
Studies have been done which demonstrate that women from married couples rate 
supportive behaviors more satisfying than men rate them to be (Barbee et al., 
1993). Also, the result highlights the fact that social support strongly correlates 
with family resilience for married couples, for both men and women. This fact 
could be explained by the importance of the relationship. Married couples are 
known in society and have extended family relationships as well, as those who are 
at the beginning.  

For individual resilience, the results show us that his individual resilience 
influence, family resilience of both of spouses for married couples and her resilience 
significantly correlate with his family resilience for unmarried couples. For those 
who live together his individual resilience correlates with both partners’ family 
resilience, and for those who do not live together both partners individual resilience 
correlates with his family resilience. We can conclude that both partners’ level of 
individual resilience influences the level of family resilience. In the same way we 
can conclude about self-efficacy (female’s level correlates significantly with her 
family resilience, and male’s level correlates significantly with both spouses’ level 
of family resilience) and optimism (her level of optimism correlates with both 
spouses level of family resilience, but his level of optimism does not correlate with 
their level of family resilience). These facts could be explained by Walsh’s theory 
which says that the concept of family resilience extends beyond seeing individual 
family members as potential resources for individual resilience to focusing on risk 
and resilience in the family as a functional unit (Walsh, 1996). Almost all feelings 
of the family members influence more or less the family’s resilience level, and 
that’s because the concept of family resilience is very complex and dynamic. 

The results for family factors show that a woman’s marital stress correlates 
negatively with family resilience. For married couples and for those who live together, 
there is a very strong negative correlation between marital stress and family 
resilience. For unmarried couples and for those who don’t live together there is no 
significant correlation. The fact that there are differences between married couples 
and the ones who live together as well as unmarried couples and those who don’t 
live together could be given by the level of commitment in their relationship. 
Marital stress, being a family factor, counts when the commitment is higher. The 
results for dyadic coping are that her dyadic coping influences her level of family 
resilience, and his dyadic coping influences his level of family resilience. This fact 
could be explained by the perspective of each partner in the view of coping. Even if 
dyadic coping is a family factor, is very personal in the way that each partner 
chooses how to see stressful events and how to solve them. 
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6. LIMITS AND FUTURE DIRECTION OF THE STUDY 

The study has a quite small sample for the great number of variables. It is 
important for a sample to be directly proportional with the number of variables. 

Another limit is the fact that subjects were not compensated, and this could 
have been a problem. Sometimes, subjects answer the items without paying much 
attention to them. Also, since they do not complete the tests in front of a researcher, 
they could have been distracted, careless or could have copied from their partners. 
We tried to control this part, and rejected the tests with similarity between partners. 

It is important to deepen the results and to find information about the relation 
cause-effect of the family resilience that is connected with these variables. Also, 
we can use APIM models to verify the link between variables that showed strong 
correlation with family resilience (as individual resilience, self-efficacy, marital 
stress or social support). 

In reality, all studies try to find the factors that make families feel happy. For 
future studies it would be interesting to operationalize family happiness as marital 
satisfaction or as family well-being and to see the connection between family 
resilience and those concepts. 

Primit în redacţie la: 16.03.2018 
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Rezumat 

Familiile reziliente sunt capabile sa se adapteze în urma advesităţilor, însă conceptul nu este 
foarte bine definit şi înţeles. În această cercetare examinăm care sunt variabilele care corelează cel 
mai puternic cu rezilienţa familială. Am selectat o serie de variabile acociate cu rezilienţa familială 
(ex., autoeficacitatea, rezilienţa individuală sau suportul social). Datele au fost colectate de la 112 cupluri 
(224 subiecţi). Rezultatele arată că există o corelaţie semnificativă între rezilienţa familială şi 
variabilele asociate, în diferite condiţii (tipul relaţiei şi cohabitare). De asemenea, s-au identificat 
corelaţii semnificative între femei şi bărbaţi, în general. Rezultatele sunt diferite în funcţie de tipul 
familiei. Cu cât creşte nivelul angajamentului în familie, cu atât sunt mai puternice corelaţiile între 
rezilienţa familială şi variabilele asociate. 
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Abstract 

The article presents an exploratory study analyzing the data collected with the Psychosocial 
Climate Assessment Questionnaire (CEC-Psy). The paper has two main objectives: (a) to identify the 
psychometric characteristics of the measuring instrument; and (b) to identify a profile of the military 
units. The research lot consisted of 2215 subjects grouped into 41 collectives, and the methods of 
analysis were based on the classical theory of testing. The results highlighted the following general 
conclusions: (1) The Psychosocial Climate Assessment Questionnaire used is a viable tool that meets 
the technical characteristics required by a measurement instrument in social sciences, (2) Scale fidelity 
coefficients are between 0.72 and 0.92, and the scores of the 15 dimensions can be grouped into two 
generic indicators (activity and relationship) or in a single global index (psychosocial climate) which 
allows the units to be classified correctly in five situations (bad, critical, vulnerable, good and very 
good), (3) Psychosocial climate dimensions are between 3.71 (working conditions) and 4.22 (planning), 
which highlight a positive situation according to the interpretation grid, (4) Most of the collectives fall 
into the good and very good category, , although there are some groups that fall into the vulnerable or 
critical category, (5) The attempt to identify a typology of the units according to the two main factors 
(activity and relationship) did not lead to conclusive results, further data being necessary. In order to 
obtain a stable model of data interpretation, it would be necessary to carry out an analysis in much 
more military units. 

Cuvinte-cheie: climat psihosocial, caracteristici psihometrice, unităţi militare, tipologie orga-
nizaţională.  

Keywords: psychosocial climate, psychometric proprieties, military units, organizational typology.  

1. INTRODUCERE 

În ultimii 40 de ani, climatul organizaţional a devenit un subiect de cercetare 
important în studiile organizaţionale. Deşi nu a existat consens asupra definiţiei sau 
specificării precise a constructului (Kopelman, Brief, & Guzzo, 1990, Patterson et al., 
2005; Schneider, Ehrhart, Macey, 2011), majoritatea autorilor au fost însă de acord 
că acesta este un fenomen complex şi multidimensional (Glick, 1985), stabil în 
timp şi derivat din percepţia angajaţilor asupra experienţelor lor într-o organizaţie 
(Koys & DeCotlis, 1991).  
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În ultima parte a secolului al XX-lea, psihologia a fost marcată de aşa-numita 
„revoluţie cognitivă”, iar asumţia principală a acesteia a fost aceea că efectele 
stimulilor din mediu asupra răspunsurilor umane sunt mediate de către cogniţie, 
adică fiecare acordă o semnificaţie personală evenimentelor externe. Începând din 
1974, James şi Jones au sugerat utilizarea termenului „climat psihologic” pentru a 
denumi această semnificaţie pe care oamenii o acordă în contexte organizaţionale 
diferitelor aspecte ale mediului de muncă (loc de muncă, colegi, lideri, salariu, 
aşteptări, conflicte, oportunităţi etc.). 

În timp ce Osgood şi colab. (1957) s-au concentrat pe elementele afectiv-
evaluative pentru a descrie semnificaţia pe care o acordă angajaţii, adică aprecierea 
lucrurilor ca fiind bune sau rele, James, James şi Ashe (1990) s-au concentrat asupra 
elementelor cognitive pentru a descrie semnificaţia şi au subliniat importanţa unor 
constructe psihologice, precum ambiguitatea, provocarea, loialitatea, cooperarea, 
echitatea, raţionalitatea, stresul şi sprijinul primit pentru interpretarea activităţilor  
şi a evenimentelor de mediu. Atât abordarea cognitivă, cât şi abordarea afectiv-
evaluativă au fost considerate necesare pentru înţelegerea deplină a semnificaţiei pe 
care angajaţii o acordă mediului de lucru şi s-a presupus ca aceste abordări sunt 
relaţionate în mod funcţional.  

De asemenea, s-a observat că persoanele folosesc diferite scheme pentru a 
discerne şi descrie structura mediului, iar termeni precum cogniţia descriptivă şi sensul 
descriptiv (Mandler, 1982), cogniţia rece (Zajonc, 1980), schemele de ordin inferior 
sau descriptiv (James & Sells, 1981) şi sensul denotativ (Osgood et al., 1957) sunt 
în esenţă sinonime şi subliniază orientarea acestui tip de analiză a sensului spre 
descrierea atributelor de mediu. Pe de alta parte, Mandler (1982) a sugerat că 
prelucrarea informaţiilor privind atributele de mediu poate să treacă dincolo de 
simpla descriere şi să vizeze evaluarea caracteristicilor mediului. Astfel, evaluarea 
a fost definită ca o apreciere a gradului în care o valoare este reprezentată de un 
atribut al mediului perceput, iar această semnificaţie subiectivă a primit de asemenea 
denumiri diferite, precum sensul sensual (Mandler, 1982), sensul afectiv /conotativ 
(Osgood et al., 1957), cogniţie relevantă din punct de vedere emoţional (Reisenzein, 
1983), evaluare cognitivă (Lazarus & Folkman, 1984) şi climat psihologic (James & 
Jones, 1974).  

James şi James (1989) au considerat percepţia climatului psihologic ca funcţie a 
sistemelor de valori personale, iar o valoare personală a fost definită ca „ceea ce o 
persoană doreşte să obţină”, deoarece acel lucru este ceea ce se consideră a conduce la 
bunăstarea cuiva. Astfel, autorii au sugerat ca dorinţele psihologice latente (dorinţele 
pentru claritate, armonie şi justiţie) vor crea anumite scheme psihologice sau standarde 
pentru judecarea mediului de muncă (pentru a evalua cantitatea de claritate prezentă în 
fişele de post, conflictul reprezentat în interacţiunile dintre membrii diferitelor 
departamente, echitatea reprezentată în majorările salariale recente). Conceptul de 
climat a fost dezvoltat în mod expres pentru a se referi la mediile de lucru, deoarece 
acestea sunt „reprezentate cognitiv în termenii semnificaţiei lor psihologice pentru 
individ” (James, 1982).  
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Tot în perioada iniţială a studiilor privind climatul, Locke (1976) a sugerat că 
există anumiţi factori latenţi care constituie baza celor mai importante valori personale 
legate de muncă, iar aceşti factori latenţi sunt: (1) dorinţele pentru claritate, armonie şi 
dreptate, (2) dorinţele de provocare, independenţă şi responsabilitate, (3) dorinţele 
de facilitare, sprijin şi recunoaştere a muncii şi (4) dorinţele pentru relaţii sociale 
calde şi prietenoase. Ulterior, James şi James (1989) au sugerat că „climatul psihologic 
furnizează probabil cel mai uşor identificabil set de variabile din psihologia 
industrială/organizaţională pentru evaluarea mediului de lucru în ceea ce priveşte 
schemele bazate pe aceste valori latente”. Aceştia au mai afirmat că variabilele 
climatului psihologic au fost elaborate în mod expres pentru a analiza evaluările 
contextului de lucru. Pe de altă parte, analizele factoriale ale variabilelor climatului 
psihologic au arătat că patru factori sunt invarianţi în medii de lucru diferite (James 
& James, 1989; James & Sells, 1981), iar aceştia au fost: (1) stresul rolului deţinut 
şi lipsa de armonie, (2) provocarea şi autonomia locurilor de muncă, (3) facilitarea 
şi sprijinul conducerii şi (4) cooperarea în grupul de lucru, prietenia şi căldura. 
Aceşti factori sunt în mod rezonabil în concordanţă cu cei patru factori ai valorilor 
lui Locke, iar această congruenţă este mai degrabă o formă de afirmare şi convergenţă 
a două linii conexe de gândire şi cercetare decât un test oficial al validităţii fiecărei 
abordări.  

De asemenea, este interesant de observat că cei patru factori ai climatului se 
referă la domeniile distincte ale rolurilor, locurilor de muncă, liderilor şi grupurilor 
de lucru. Din punct de vedere istoric, tendinţa a fost aceea de a considera rolul, 
locul de muncă, conducătorii şi membrii echipei de lucru drept principii distincte 
de organizare cognitivă a variabilelor perceptuale. Utilizarea rotaţiilor de tip ortogonal 
în analiza factorială a variabilelor climatului (Jones & James, 1979; James & Sells, 
1981) a reflectat în parte cel puţin convingerea implicită a cercetătorilor în domeniul 
psihologiei că aceste 4 dimensiuni (locurile de muncă, rolurile, liderii, grupurile) 
reprezintă domenii diferite ale comportamentului organizaţional şi domenii diferite 
de cercetare în psihologia I/O. 

Având în vedere rezultatele acestor analize, am considerat ca fiind util să 
investigăm care este percepţia personalului din Jandarmerie faţă de mediul socio-
profesional în care îşi desfăşoară activitatea. Prin urmare, acest articol conţine o 
sinteză a datelor obţinute în studiile de diagnoză organizaţională realizate în cadrul 
unităţilor din Jandarmeria Română. Cercetarea continuă seria unor studii organiza-
ţionale în context militar centrate pe devianţa interpersonală (Liţă, Scrieciu, Ţintea, 
Ţoi, 2013), eficienţa managerială şi competenţele liderilor (Liţă, 2014; Liţă, 2016), 
integrarea angajaţilor (Liţă, Secu, Ţoi, Vlădan, 2015), riscurile psihosociale (Liţă, 
Secu, 2016) sau comportamentul disfuncţional (Rusan, Liţă, 2017). 

Acest studiu vizează prezentarea unei sinteze a datelor obţinute cu ajutorul 
Chestionarului de Evaluare a Climatului Psihosocial (CEC-Psi) care se foloseşte 
în cadrul Jandarmeriei Române pentru analiza climatului psihosocial din cadrul 
unităţilor. Articolul urmăreşte evidenţierea a două aspecte: 
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• În primul rând, este realizată o analiză a caracteristicilor psihometrice ale 
instrumentului în scopul validării şi optimizării chestionarului respectiv. 

• În al doilea rând, sunt prezentate rezultatele obţinute la dimensiunile 
climatului psihosocial în scopul conturării unui profil al unităţilor din Jandarmerie 
(eventual a unei tipologii). 

2. PRECIZĂRI METODOLOGICE 

2.1. INSTRUMENT 

Chestionarul de Evaluare a Climatului Organizaţional conţine 110 întrebări 
care sunt grupate în 15 dimensiuni: practici decizionale; comunicare; planificare; 
coordonare şi control; exercitarea autorităţii; atitudini suportive; distribuţia sarcinilor; 
condiţii de muncă; cooperare; responsabilitate/corectitudine; valorizare/recunoaştere 
profesională reciprocă; acceptare/prietenie; onestitate/încredere; suport afectiv/ 
identitate de grup; disfuncţinalităţi/neajunsuri. 

Personalul trebuie să evalueze măsura în care caracteristicile prezentate se 
potrivesc cu situaţia din cadrul unităţii, iar în acest scop se utilizează o scală de 
apreciere de tip Likert în 5 trepte (1 – în foarte mică măsură; 2 – în mică măsură;  
3 – oarecum; 4 – în mare măsură; 5 – în foarte mare măsură).  

2.2. ANALIZA DATELOR 

Datele rezultate din prelucrarea statistică sunt prezentate sub formă de medii, 
iar interpretarea acestora se face în conformitate cu grila de interpretare a scorurilor 
prezentată în Tabelul nr. 1. 

Tabelul nr. 1 
Grila de interpretare a scorurilor 

MEDIA SEMNIFICAŢIA 

Peste 4,01 „Situaţie foarte bună” – caracteristicile funcţionează la un nivel optim ce trebuie 
menţinut. 

3,76–4,00 „Situaţie bună” – caracteristicile sunt normale, neproblematice. 

3,51–3,75 „Situaţie vulnerabilă” – respectiva caracteristică prezintă vulnerabilităţi şi poate să 
devină problematică. 

3,01–3,50 „Situaţie critică”– caracteristica investigată reprezintă un punct critic, putând evolua 
spre o situaţie gravă, ce necesită în mod obligatoriu îmbunătăţiri. 

Sub 3,00 „Situaţie gravă” – caracteristicile reprezintă probleme grave, producând perturbări 
în cadrul dimensiunii sau sistemului. 

2.3. LOTUL DE SUBIECŢI 

Datele au fost colectate în cursul anului 2013, de la 2215 subiecţi grupaţi în 
41 de colective care fac parte din 6 unităţi militare. 
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3. ANALIZA CARACTERISTICILOR PSIHOMETRICE  
ALE CHESTIONARULUI CEC-Psi 

Instrumentele de măsurare utilizate în domeniul ştiinţelor sociale trebuie să 
îndeplinească anumite caracteristici tehnice (consistenţă internă, omogenitate) care 
să indice faptul că măsoară cu precizie şi corectitudine acea dimensiune pentru care 
au fost construite.  

3.1. ANALIZA FIDELITĂŢII  

Consistenţa internă a unui chestionar se evaluează cu ajutorul coeficientului 
de fidelitate Alfa al lui Cronbach care indică precizia cu care este măsurat res-
pectivul construct psihologic. Coeficienţii de fidelitate ai scalelor chestionarului de 
diagnoză organizaţională sunt prezentaţi în Tabelul nr. 2, iar rezultatele respective 
evidenţiază două aspecte:  

• Coeficienţii de fidelitate au valori situate între 0.61 şi 0.92, prin urmare, cu 
excepţia unei singure scale (Autoritate), toţi coeficienţii se situează peste pragul 
critic de 0.70 indicând o valoare corespunzătoare a preciziei de măsurare. 

• În cazul a 7 scale (planificare, control, autoritate, suport, cooperare, 
încredere, identitate), valoarea coeficientului de fidelitate poate fi îmbunătăţită prin 
eliminarea unei întrebări care corelează mai puţin cu dimensiunea respectivă. De 
exemplu, pentru scala Autoritate se poate obţine un coeficient de fidelitate de 0,72 
dacă se elimină întrebarea nr.127, iar pentru alte 3 scale se obţine o creştere semni-
ficativă a coeficientului (scalele respective sunt marcate cu semnul *). 

Tabelul nr. 2 
Analiza fidelităţii scalelor de măsurare 

Dimensiuni măsurate 
de CEC-Psi 

Nr. 
întrebări 

Coeficient 
fidelitate 

Item 
problematic 

Coeficient fidelitate fără 
itemii problematici 

Decizie 7 0,87 – – 
Comunicare 9 0,81 – – 
Planificare 4 0,76 113 0,79 
Control 7 0,79 119 0,81* 
Autoritate 7 0,61 127 0,72* 
Suport 6 0,79 133 0,85* 
Distribuţia sarcinilor 5 0,84 – – 
Condiţii de muncă 8 0,83 – – 
Disfuncţionalităţi 12 0,92 – – 
Cooperare 4 0,72 171 0,81* 
Corectitudine 5 0,90 – – 
Recunoaştere 5 0,89 – – 
Prietenie 2 0,71 – – 
Încredere 8 0,86 181 0,88 
Identitate de grup 3 0,80 173 0,84 
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Tabelul nr. 3 
Calitatea fidelităţii scalelor din CDO 

Coeficientul de fidelitate Chestionarul de Diagnoză Organizaţională 
Calificativ Mărimea Varianta iniţială Varianta optimizată 

Excelent  (.90 – .99) 2 scale 2 scale 
Foarte bun  (.80 – .89) 7 scale 10 scale 
Adecvat (.70 – .79) 5 scale 3 scale 
Discutabil (.60 – .69) 1 scală – 
Necorespunzător (.01 – .59) – – 

În concluzie, se poate afirma că scalele Chestionarul de Evaluare a Climatului 
Psihosocial corespund standardelor de calitate în ceea ce priveşte precizia de măsurare, 
calitatea acestora putând fi observată în Tabelul nr. 3. Se constată că, prin eliminarea a 
4 întrebări, se poate obţine o variantă optimizată a CEC-Psi, în care majoritatea 
scalelor primesc un calificativ de Foarte bun la coeficientul de fidelitate.  

3.2. ANALIZA VALIDITĂŢII DE CONSTRUCT 

Omogenitatea întrebărilor din cadrul unui chestionar se evaluează cu ajutorul 
analizei factoriale, iar aceasta indică corectitudinea cu care este măsurat respectivul 
construct psihologic. În scopul de a identifica dacă rezultatele obţinute la scalele 
CEC-Psi pot fi grupate într-un indicator global al climatului organizaţional, a fost 
realizată o analiză factorială a celor 15 scale. 

Tabelul nr. 4 
Factori care explică varianţa celor 15 scale din CDO 

Components Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

 Total % of 
Variance Cumulative % Total % of 

Variance Cumulative % 

1 8.976 59.843 59.843 8.976 59.843 59.843 
2 1.654 11.030 70.873 1.654 11.030 70.873 
3 .946 6.308 77.181    
4 .549 3.662 80.842    
5 .446 2.971 83.814    
6 .399 2.658 86.471    
7 .321 2.137 88.608    
8 .293 1.954 90.562    
9 .263 1.754 92.316    

10 .245 1.636 93.952    
11 .241 1.607 95.559    
12 .198 1.318 96.877    
13 .188 1.256 98.133    
14 .164 1.096 99.229    
15 .116 .771 100.000    
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În Tabelul nr. 4 este prezentat rezultatul analizei factoriale care indică existenţa a 
doi factori care acoperă 70% din întreaga varianţă a datelor, şi anume un factor 
principal care acoperă 59% din varianţa scorurilor şi un factor secundar care acoperă 
11% din varianţa scorurilor.  

Tabelul nr. 5 prezintă modul în care se grupează scalele din CEC-Psi: 
• Primul factorul cuprinde scalele Decizie, Comunicare, Planificare, Control, 

Putere, Suport, Sarcini, Condiţii, Motivaţie, Disfuncţionalităţi, prin urmare ar putea 
fi intitulat Factorul Activitate.  

• Al doilea factor cuprinde scalele Cooperare, Corectitudine, Recunoaştere, 
Prietenie, Încredere, Identitate de grup, prin urmare ar putea fi denumit Factorul 
Relaţionare. 

Tabelul nr. 5 
Matricea factorilor din CDO 

Scale din CDO Factori 
 Activitate Relaţionare 

Decizie .879 -.613 
Comunicare .866 -.638 
Planificare .686 -.590 
Control .871 -.543 
Autoritate .486 -.532 
Suport .817 -.573 
Sarcini .855 -.450 
Condiţii .759 -.364 
Disfuncţii .856 -.567 
Cooperare .628 -.848 
Corectitudine .607 -.933 
Recunoaştere .571 -.935 
Prietenie .452 -.848 
Încredere .713 -.755 
Identitate .532 -.921 

Se observă o incertitudine la scala Putere care are o încărcătură factorială atât 
în primul factor, cât şi în al doilea. Având în vedere această soluţie factorială mai 
puţin clară, am realizat o regrupare a celor 6 scale care măsoară relaţiile din cadrul 
colectivului (cooperare, corectitudine, recunoaştere, prietenie, încredere, identitate). 
Acestea au fost grupate în două categorii mai generale, şi anume: 

• O dimensiune care măsoară relaţiile cu caracter profesional şi cuprinde 
acele întrebări care alcătuiau primele 3 scale (cooperare, corectitudine, recunoaştere). 

• O dimensiune care măsoară relaţiile cu caracter socioafectiv şi cuprinde 
acele întrebări care alcătuiau ultimele 3 scale (prietenie, încredere, identitate). 

Cele 11 dimensiuni au fost introduse din nou într-o analiză factorială al cărei 
rezultat, prezentat în Tabelul nr. 6, arată faptul că a fost extras doar un singur factor 
care acoperă 63% din varianţă. 
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Tabelul nr. 6 
Factori care explică varianţa celor 11 scale din CDO 

Components Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

 Total % of 
Variance Cumulative % Total % of  

Variance Cumulative % 

1 6.935 63.049 63.049 6.935 63.049 63.049 
2 .948 8.620 71.669    
3 .737 6.697 78.367    
4 .548 4.980 83.346    
5 .431 3.918 87.264    
6 .323 2.938 90.202    
7 .289 2.627 92.829    
8 .256 2.331 95.160    
9 .233 2.118 97.278    

10 .200 1.821 99.099    
11 .099 .901 100.000    

Având în vedere rezultatele analizei factoriale, se poate afirma că datele 
obţinute cu ajutorul CEC-Psi pot fi sintetizate: 

• în doi factori principali (Activitate şi Relaţionare), dacă se folosesc scorurile 
de la cele 15 scale. 

• într-un singur index global (Climat), dacă se folosesc scorurile de la cele 
11 scale.  

4. ANALIZA CLIMATULUI PSIHOSOCIAL ÎN UNITĂŢILE MILITARE 

4.1. PROFILUL CLIMATULUI ORGANIZAŢIONAL 

Tabelul nr. 7 şi Tabelul nr. 8 prezintă o serie de indicatori ai tendinţei centrale 
care dovedesc faptul că la majoritatea dimensiunilor climatului organizaţional se 
obţin rezultate peste nota 4 (ceea ce semnifică o situaţie foarte bună conform grilei 
de interpretare prezentată la început).  

Tabelul nr. 7 
Statistici descriptive pentru cei 3 indicatori generali ai climatului 

Factori 
CEC-Psi Media Abatere 

standard 
Interval de încredere 

al mediei 
Media ajustată 

cu 5% Mediana 

Activitate 4,11 0,59 4,08 4,13 4,20 4.20 
Relaţionare 4,10 0,67 4,07 4,13 4,14 4.14 
Climat  4,10 0,58 4,08 4,13 4,19 4.19 

De asemenea, se observă că: 
• cele mai bune scoruri se înregistrează la dimensiunile planificare, distribuţia 

sarcinilor, corectitudine, recunoaştere, identitate de grup (media peste 4,20) 
• cele mai slabe scoruri se obţin la dimensiunile condiţii de muncă şi încredere 

(medii sub 4,00). 
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Dacă luăm în calcul intervalul de încredere al mediei, ne putem aştepta ca la 
dimensiunea disfuncţionalităţi să se obţină rezultate foarte bune, iar la dimensiunea 
cooperare să se obţină rezultate foarte slabe.  

Tabelul nr. 8 
Statistici descriptive pentru dimensiunile climatului 

Dimensiuni CEC-Psi Media Abatere 
standard 

Interval de 
încredere al mediei

Media ajustată 
cu 5% Mediana 

Decizie 4,13 0,77 4,10 4,16 4,19 4,28 
Comunicare 4,15 0,65 4,12 4,17 4,20 4,22 
Planificare 4,22 0,71 4,19 4,25 4,28 4,25 
Control 4,11 0,73 4,08 4,14 4,16 4,28 
Autoritate 4,11 0,55 4,08 4,13 4,13 4,14 
Suport 4,12 0,73 4,09 4,15 4,17 4,33 
Distribuţia sarcinilor 4,21 0,83 4,18 4,25 4,30 4,40 
Condiţii de muncă 3,71 0,92 3,67 3,75 3,75 3,87 
Disfuncţionalităţi 4,19 0,75 4,16 4,22 4,25 4,41 
Relaţiile profesionale 4,14 0,69 4,11 4,17 4,19 4,16 

Cooperare 4,00 0,77 3,97 4,03 4,05 4,00 
Corectitudine 4,20 0,74 4,17 4,23 4,26 4,20 
Recunoaştere 4,21 0,71 4,18 4,24 4,27 4,20 

Relaţiile socioafective 4,06 0,69 4,03 4,09 4,11 4,11 
Prietenie 4,05 0,79 4,01 4,08 4,10 4,00 
Încredere 3,93 0,83 3,90 3,96 3,99 4,00 
Identitate de grup 4,21 0,75 4,18 4,24 4,27 4,33 

4.2. TIPOLOGIA COLECTIVELOR MILITARE 

Au fost folosite două strategii pentru a identifica anumite tipologii în care pot 
fi clasificate detaşamentele analizate.  

a) Tipologia colectivelor determinată de grila standard de evaluare 
În primul rând, ne vom raporta la rezultatele obţinute de cele 41 de colective 

la dimensiunile climatului psihosocial, iar acestea vor fi încadrate în grila de 
interpretare. În acest fel se va putea observa câte colective se încadrează în fiecare 
dintre cele 5 situaţii (gravă, critică, vulnerabilă, bună şi foarte bună).  

După cum se observă în Tabelul nr. 9, majoritatea colectivelor pot fi incluse 
în categoria situaţie bună şi situaţie foarte bună. Cu toate acestea trebuie subliniat 
faptul că 50% dintre detaşamente se încadrează în categoria situaţii grave, critice şi 
vulnerabile la dimensiunea condiţii de muncă.  

b) Tipologia colectivelor determinată de cei doi factori principali 
În al doilea rând ne vom raporta la rezultatele obţinute de cele 41 de colective 

la cei doi factori principali ai climatului psihosocial, iar acestea vor fi împărţite în 
două categorii în funcţie de media obţinută (rezultate sub medie şi rezultate peste 
medie). În acest fel se va putea observa câte colective se încadrează în fiecare dintre 
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cele 4 posibile situaţii (activitate superioară şi relaţionare superioară, activitate 
superioară şi relaţionare inferioară, acţiune inferioară şi relaţionare superioară, 
acţiune şi relaţionare inferioară).  

Tabelul nr. 9 
Profilul colectivelor 

Dimensiuni psihosociale 
Situaţie 
gravă 

1,00–3,00 

Situaţie 
critică 

3,01–3,50 

Situaţie 
vulnerabilă 
3,51–3,75 

Situaţie 
bună 

3,76–4,00 

Situaţie 
foarte bună 
4,01–5,00 

Decizie  1 3 11 26 
Comunicare   2 9 30 
Planificare   1 7 34 
Coordonare şi control  1 4 9 27 
Autoritate    11 30 
Atitudini suportive  1  11 29 
Distribuţia sarcinilor   2 6 34 
Condiţii de muncă 4 9 7 9 12 
Cooperare  1 2 20 18 
Corectitudine   2 4 35 
Recunoaştere    2 2 37 
Acceptare/prietenie  2 1 15 23 
Onestitate/încredere  2 3 20 16 
Suport /identitate grup   1 5 35 
Disfuncţionalităţi   2 6 33 

După cum se remarcă în Figura nr. 1, majoritatea colectivelor intră fie în 
categoria rezultate inferioare la ambii factori (41% din detaşamente), fie în categoria 
rezultate superioare la ambii factori (41% din detaşamente) şi foarte puţine colective se 
încadrează în celelalte două categorii. Prin urmare, se pare că rezultatele la cei doi 
factori principali sunt oarecum dependente, iar tipologia aceasta prezintă anumite 
distorsiuni.  
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Media sub 4.10 
Rezultate inferioare 17 3 

  Media sub 4,09 
Rezultate inferioare  

Media peste 4,10 
Rezultate superioare 

  Factorul RELAŢIONARE 

Figura nr. 1. Tipologia colectivelor. 
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Pentru obţinerea unor rezultate stabile şi a unui model adecvat de interpretare, ar 
fi utilă realizarea unei analize în mai multe unităţi militare din România sau 
regândirea modelului cu cei doi factori principali. 

5. DISCUŢII ŞI CONCLUZII 

Climatul organizaţional a fost definit ca ansamblu al percepţiilor angajaţilor 
asupra instituţiei în care lucrează, adică ceea ce cred despre practicile, politicile, 
evenimentele din acea organizaţie. Prin urmare, încercarea de a măsura climatul 
organizaţional este utilă deoarece s-a dovedit a fi o variabilă care influenţează 
diferite aspecte ale performanţei instituţionale. Astfel, cercetările au evidenţiat că 
percepţia angajaţilor asupra instituţiei este asociată cu o serie de rezultate la nivel 
individual, grupal sau organizaţional, printre acestea putând fi amintite comporta-
mentul liderului (Rousseau, 1988), intenţiile de părăsire a instituţiei (Rentsch, 1990), 
satisfacţia muncii (Mathieu, Hoffman şi Leigh, 1993), performanţa individuală 
(Brown şi Leigh, 1996) şi performanţa organizaţională (Patterson, Warr & West 2004).  

Suplimentar, în ultimul deceniu, o atenţie sporită a cercetării a fost acordată 
impactului factorilor organizaţionali asupra securităţii angajaţilor şi rezultatelor 
negative cum ar fi accidentele şi leziunile (Smith-Crowe, Burke & Landis, 2003; 
Zacharatos, Barling & Iverson, 2005), iar o mare parte din această activitate de 
cercetare s-a desfăşurat în domeniile culturii de siguranţă sau al climatului de siguranţă 
(DeJoy, Schaffer, Wilson et al., 2004). Deşi distincţia dintre cultura siguranţei şi 
climatul de siguranţă nu a fost întotdeauna clară, cercetarea privind climatul de siguranţă 
a accentuat importanta percepţiilor lucrătorilor asupra caracteristicilor mediului de 
lucru, adică a climatului psihologic (Seo, Torabi, Blair, & Ellis, 2004) şi a gradului 
în care percepţiile lucrătorilor au valoare predictivă asupra comportamentelor şi 
rezultatelor de siguranţă (Cooper & Phillips, 2004). Pe de altă parte, cercetătorii 
din domeniul culturii de siguranţă s-au concentrat asupra valorilor organizaţiei în 
ceea ce priveşte siguranţa şi au subliniat rolul normelor organizaţionale şi al socializării 
(Mearns & Flin, 1999), ceea ce indică tot importanţa semnificaţiei pe care angajaţii 
o acordă contextului de muncă. 

5.2. CONCLUZII PRINCIPALE 

Studiul realizat a indicat faptul că acest Chestionar de Evaluare a Climatului 
Psihosocial utilizat în cadrul Jandarmeriei reprezintă un instrument viabil care 
întruneşte caracteristicile tehnice necesare unui instrument de măsurare din 
domeniul ştiinţelor sociale. Rezultatele obţinute în urma analizei caracteristicilor 
psihometrice ale CEC-Psi au scos în evidenţă două concluzii importante: 

a) Coeficienţii de fidelitate ai scalelor se situează între 0,72 şi 0,92, fapt care 
permite măsurarea cu precizie a celor 15 dimensiuni ale climatului organizaţional.  

b) Scorurile acestor dimensiuni pot fi grupate în doi indicatori generali sau 
într-un singur index global, fapt care permite clasificarea unităţilor în funcţie de grila 
prezentată. 
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Pe de altă parte, tipologia bazată pe cei doi factori principali (activitate şi 
relaţionare) nu pare prea adecvată, fiind necesare analize suplimentare. Rezultatele 
obţinute în urma analizei climatului psihosocial în unităţile militare au evidenţiat 
două concluzii importante: 

a) Mediile dimensiunilor climatului psihosocial se situează între 3,71 (condiţii de 
muncă) şi 4,22 (planificare), fapt care evidenţiază o situaţie pozitivă conform grilei 
de interpretare.  

b) Majoritatea detaşamentelor analizate se încadrează în categoria bună şi foarte 
bună, deşi există câteva colective care intră în categoria vulnerabilă sau critică. 

5.2. LIMITE ŞI DIRECŢII DE DEZVOLTARE 

Asumpţia iniţială în studiul climatului organizaţional a fost aceea că mediul 
social al organizaţiei poate fi caracterizat de un număr limitat de dimensiuni. De 
exemplu, Campbell, Dunnette, Lawler et al. (1970) au identificat patru dimensiuni 
comune în diferite studii referitoare la climat (autonomia individuală, gradul de 
structurare a activităţii, orientarea spre recompensare şi considerarea, căldura 
sau suportul manifestate faţă de angajaţi). De asemenea, James şi colegii săi (1981, 
1996) au descris tot patru dimensiuni pe care le-au identificat în diferite contexte 
profesionale, şi anume: (1) lipsa armoniei şi stresul determinat de rolul jucat în 
organizaţie, (2) autonomia şi provocarea postului deţinut, (3) suportul din partea 
şefului şi (4) cooperarea, prietenia şi căldura manifestate în cadrul echipei. Alţi 
autori s-au centrat pe 3 probleme fundamentale sau priorităţi organizaţionale, şi 
anume politicile organizaţiei, procedurile prin care se realizează munca şi practicile 
manageriale (D’Amato & Zijlstra, 2008). În această perspectivă, principala limită a 
chestionarului este faptul că acesta a fost construit pornind de la observaţiile 
empirice, nu s-a bazat pe o teorie sau model teoretic şi a identificat doar 2 factori 
principali. Din acest motiv, unele dimensiuni ale chestionarului diferă de cele 
întâlnite de obicei în astfel de studii sau nu include unele dimensiuni relevante. Cu 
toate acestea, dimensiunile ar putea fi grupate în cele 4 domenii sugerate de Locke 
si James, iar studiile ulterioare vor încerca să analizeze această posibilă corespondenţă.  

Pe de altă parte, de-a lungul anilor s-a constatat o proliferare a dimensiunilor 
climatului organizaţional şi au început să fie măsurate o serie de noi dimensiuni, 
precum: orientarea spre risc (Lawler, Hall, Oldham, 1974), considerarea şi încrederea 
în manager (Gavin şi Howe, 1975), fluiditatea comunicării (Drexler, 1977), distanţa 
psihologică a liderului şi deschiderea spre nou (Payne şi Mansfield, 1978), calitatea 
serviciilor (Schneider, Parkington, Buxton, 1980), echitatea (James, 1982), impactul 
calităţii informaţiilor primite sau abilitatea de a interacţiona cu persoane provenite 
din culturi diferite (Payne, Brown şi Gaston, 1992). Din acest punct de vedere, ar fi 
utilă integrarea unora dintre aceste dimensiuni în variantele ulterioare ale ches-
tionarului. 

Totodată, ar fi interesant de amintit faptul ca un factor-cheie pentru eficacitatea 
practicilor de gestionare a resurselor umane a unei organizaţii a fost considerată 
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cultura socială sau naţională (Schneider, 1988). Mai exact, în cadrul literaturii 
organizaţionale, unii autori au susţinut chiar că specificul culturii sociale/naţionale 
poate avea un impact potenţial mai mare decât factorii organizaţionali, precum 
climatul organizaţional asupra naturii şi eficacităţii practicilor de management al 
resurselor umane. De exemplu, Kopelman şi colegii săi (1989) au avansat opinia 
conform căreia cultura naţională este o caracteristică mai înaltă a unei organizaţii şi 
operează la un nivel mai profund (preconştient, subconştient sau inconştient) decât 
climatul organizaţional. Din acest punct de vedere, ar fi necesară o analiză extinsă 
care să vizeze specificul climatului organizaţional atât în structurile din domeniul 
ordinii şi siguranţei publice, cât şi în organizaţiile private.  

În final, se poate spune că acest articol continuă seria cercetărilor iniţiate de 
unii autori din România (Constantin, Zaharia, 2007; Constantin 2017) care au avut 
scopul de a dezvolta instrumente pentru măsurarea climatului organizaţional şi ne 
exprimăm speranţa că va stimula studiile centrate pe analiza antecedentelor şi 
consecinţelor acestuia în diferite instituţii publice şi private. 

Primit în redacţie la: 25.03.2018 
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REZUMAT 

Articolul prezintă un studiu, cu caracter exploratoriu, în care sunt analizate datele colectate cu 
Chestionarul de Diagnoză Organizaţională. Lucrarea are două obiective principale: (a) identificarea 
caracteristicilor psihometrice ale instrumentului de măsurare şi (b) conturarea unui profil al unităţilor 
militare. Lotul de subiecţi a fost format din 2215 cadre grupate în 41 de colective, iar metodele de 
analiză utilizate s-au bazat pe teoria clasică a testării. Rezultatele au reliefat următoarele concluzii 
generale: (1) Chestionarul de Diagnoză Organizaţională utilizat reprezintă un instrument viabil care 
întruneşte caracteristicile tehnice necesare unui instrument de măsurare din domeniul ştiinţelor 
sociale, (2) Coeficienţii de fidelitate ai scalelor se situează între 0.72 şi 0.92, iar scorurile celor 15 
dimensiuni pot fi grupate în doi indicatori generali (activitate şi relaţionare) sau într-un singur index 
global (climat organizaţional), fapt care permite clasificarea cu corectitudine a unităţilor în cinci 
situaţii (gravă, critică, vulnerabilă, bună şi foarte bună), (3) Mediile dimensiunilor climatului 
organizaţional se situează între 3,71 (condiţii de muncă) şi 4,22 (planificare), fapt care evidenţiază o 
situaţie pozitivă conform grilei de interpretare, (4) Majoritatea detaşamentelor analizate se încadrează 
în categoria bună şi foarte bună, deşi există câteva colective care intră în categoria vulnerabilă sau 
critică, (5) Încercarea de a identifica o tipologie a unităţilor în funcţie de cei doi factori principali 
(activitate şi relaţionare) nu a condus la rezultate concludente, fiind necesare date suplimentare. 
Pentru obţinerea unui model stabil de interpretare a datelor, ar fi necesară realizarea unei analize în 
mai multe unităţi militare. 
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Abstract 

The article sums up the results of a psychometric study carried out on a sample of Romanian 
students (N = 320; 182 females) in order to assess the psychometric qualities of Curiosity and Exploration 
Inventory- II (CEI-II). The questionnaire measures curiosity by taking into consideration two of its 
components: Stretching (the exploration of new experiences – 5 items) and Embracing (the will to 
embrace new, unpredictable situations – 5 items). The instrument shows good internal consistency, 
with coefficients between .66 and .79 (the total sample), between .67 and .81 (female subjects) and 
between .62 and .75 (male subjects). The convergent validity is demonstrated by the fact that CEI-II 
correlates with all the measures applied in the study for: subjective well-being (happiness, life satisfaction, 
positive affect, self-esteem), psychological well-being, the seeking sensation, Big Five personality 
characteristics, as well as exploration and achievement of the purpose. The Exploratory factorial 
analysis highlighted a three-factor solution different from the factorial structure of original version. 
After analyzing the models obtained in the Confirmatory factorial analysis, we considered that the 
three-factor structure is the best fitting model. On the whole, the evidence indicates that CEI-II has 
good psychometric properties. 

Cuvinte-cheie: curiozitate, CEI-II, expansiune, acceptare, proprietăţi psihometrice. 

Keywords: curiosity, CEI-II, stretching, embracing, psychometric properties. 

1. INTRODUCTION 

Research acknowledges the importance of curiosity in multiple areas especially 
in learning (Kang, Hsu, Krajbich et al., 2009; Reio and Wiswell, 2000), creativity 
(Karwowski, 2012) and enrichment of life (Kashdan, Gallagher, Silvia et al., 2009; 
Wang and Li, 2015), etc. 

Curiosity has been defined in various ways. It is considered a vital condition 
for the human development (Voss and Keller, 1983); a psychological manifestation 
for newness (Kang et al., 2009). It was described as the desire to eliminate an 
informational lack when rewards were absent (Golman and Loewenstein, 2015), 
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the desire resulting from the discrepancy between what we know and what we want 
to know (Loewenstein, 1994), independence from consequences (Hsee and Ruan, 
2016). When defined as a wish to cover information, curiosity has been conceptualized 
as an interest manifested whenever the individual experiments the pleasure to 
discover something new, as deprivation stimulated by the pressure felt when there 
is no substantial and significant information (Litman and Silvia, 2006). The meaning 
attributed to the construct of curiosity resulted in curiosity defined both as a trait, a 
relatively stable disposition, and a state, related to slightly changing affects, influenced 
by emotions which stimulate the individual to look for new sensations and 
experiences (Kashdan and Silvia, 2009; Karwowski, 2012). By treating curiosity as 
a stable trait, Kashdan et al. (2009) endow curiosity with the meaning of acknow-
ledgement, pursuit and intense wish to explore new and uncertain events and establish 
two components of it, stretching or exploration – actively seeking opportunities for 
new information and embracing – the willingness to embrace the novel, uncertain 
and unpredictable nature of everyday life.  

The international literature on the subject puts forth several studies which 
developed instruments to measure curiosity. For example, Naylor (1981) developed 
the Melbourne Curiosity Inventory with items such as I am curious about things; 
Ainley (1998) created the list of specific traits (e.g. items Walking into an old deserted 
house at midnight); Olson and Camp (1984) used the factorial analysis for several 
curiosity tests and they considered that there is a General curiosity factor. Reio, 
Petrosko, Wiswell and Thongsukmag (2006) developed an instrument that measured 
three types of curiosity (cognitive, physical thrill seeking and social thrill-seeking). 
Litman and Spielberger, (2003) developed psychometric scales to assess epistemic 
and perceptual curiosity (according to Collins, Litman and Spielberger, 2004). 
However, many of the scales which measure the need to know, epistemic curiosity 
and/or intellectual engagement, have a common number of identical items, thus 
leading to conceptual confusions (von Stumm, Hell and Chamorro-Premuzic, 2011). 

Over the last decades, the Curiosity and Exploration Inventory – CEI (Kashdan, 
Rose and Fincham, 2004) has taken centre stage. Its authors captured specific 
curiosity, exploration, the ability to self-regulate the attention needed to find new 
experiences and to support taking up tasks. The instrument has two subscales, the 
exploration (4 items) which reflects the orientation towards seeking newness, 
provoking objects, events and ideas with the purpose of integrating these experiences 
and of getting informed. Thus, exploration serves as a prerequisite to personal growth. 
The second subscale, absorption (3 items) refers to the ability to self-regulate one’s 
attention in order to allow the immersion in new and provoking activities. Curiosity 
and Exploration Inventory-II (CEI-II) (Kashdan et al., 2009) was based on this 
instrument. It contains 10 items with short formulations assessed on a scale from 1 – 
very little or not at all to 5 – to the highest extent, and it is structured around two 
subscales: Stretching or exploration – the motivation to look for knowledge and 
new experiences (items 1, 3, 5, 7, 9 – e.g.: I actively seek as much information as  
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I can in new situations) and Embracing – the willingness to embrace newness, 
uncertainty and the unpredictable nature of day-to-day life (items 2, 4, 6, 8,10 – 
e.g.: I am the type of person who really enjoys the uncertainty of everyday life). 

The questionnaire was validated by means of three studies on undergraduate 
students (N = 311, 150 and 119, respectively). In the first study, the score of CEI-II 
correlated with the ability to respond to emotions in a flexible way, to regulate 
emotions, the willingness to accept emotions that arise, the ability to persist in 
goal-directed behaviour and to access multiple routes to goals even when distressed. In 
the second study, CEI-II correlated with questionnaires that measure emotional, 
psychological and social well-being, as well as emotional distress. The most powerful 
relations were obtained between CEI-II and positive affect, general happiness and 
psychological well-being. In the third study, questionnaires that measured 
mindfulness, personality traits and political views were used. The most powerful 
correlations with the score of CEI-II were made with Big Five factors, especially 
openness to experience and extraversion.  

The Cronbach alpha indexes reported by the authors in the three studies on 
the inventory validation vary from .78 to .80 for Stretching, from .83 to. 85 for 
Embracing, and from .83 to .85 for the total score of the two subscales – total CEI 
(Kashdan et al., 2009).  

Finally (study 4), an item response theory analysis (IRT) was carried out for a 
better understanding of the quality of items. Item discriminations were good, although 
some items were clearly more discriminating than others. The discrimination values in 
this range are typical for self-report measures of attitudes and personality used in 
basic research. The difficulty thresholds and information functions revealed that 
CEI-II measures the midpoint of the trait most effectively (Kashdan et al., 2009). 

Subsequent studies continued the validation of the questionnaire in various 
cultural contexts. Thus, the study of a sample of Chinese students (N = 294) resulted in 
positive correlations between CEI-II and satisfaction with academic life, extraversion, 
agreeability, conscientiousness, openness to experience and openness to changing 
values, as well as negative correlations with neuroticism and conservative values. 
In addition, a structure with a sole factor which does not replicate the original 
factorial structure was demonstrated. The regression analysis showed that CEI-II 
predicts human values and satisfaction with university life (Ye, Ng, Yim and 
Wang, 2015). Another study carried out on 371 teenagers highlights the embracing 
component of curiosity as predictive for taking up risks, while only stretching 
predicts positive affect. None of the components becomes a predictor of negative 
affect and of life satisfaction (Jovanović and Gavrilov-Jerković, 2014). 

2. METHOD 

Objective: the investigation of psychometric properties of Curiosity and 
Exploration Inventory-II (CEI-II) on a sample of Romanian subjects.  
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Participants and procedure: We used a sample of 320 undergraduates  
(182 females) from a large public university (Mage = 18,93; S.D. = 0,66). Data 
collection for the study took place in academic years 2016/2017 and 2017/2018. 
The students were informed of the confidentiality of the results. 

Other administered questionnaires  
1. Oxford Happiness Questionnaire – OHQ (Hills and Argyle, 2002) consists 

of 29 items designed to measure enduring happiness or subjective well-being (e.g., 
I am well satisfied with everything in my life). Participants indicated their agreement 
with each statement using a 6-point scale ranging from 1 – strongly disagree to 6 – 
strongly agree. We averaged responses to the 29 items to form an aggregate measure of 
dispositional happiness. Higher scores indicated higher happiness. Cronbach’s alpha 
was .92 (Hills and Argyle, 2002).  

2. Satisfaction with Life Scale – SWLS (Diener, Emmons, Larsen and Griffin, 
1985) which takes into account cognitive assessment of life satisfaction. The 
SWLS is a short 5-item instrument designed to measure global cognitive judgments 
of satisfaction with one’s life. Scores on the SWLS have been shown to correlate 
with measures of mental health, and be predictive of future behaviours such as 
suicide attempts. The SWLS is a 7-point Likert style response scale (α = .79 to 
.89). Sample item: In most ways, my life is close to my ideal. 

3. Scale of Positive and Negative Experience – SPANE (Diener, Wirtz, Tov, 
Kim-Prieto et al., 2009) assess a broad range of pleasant and unpleasant feelings by 
asking people to report their feelings in terms of their duration after recalling their 
activities and experiences during the previous 4 weeks. The SPANE consists of  
12 items: six items assess positive feelings (SPANE-P), and the other six assess 
negative feelings (SPANE-N) on a scale of 1 – Very Rarely or Never to 5 – Very 
Often or Always. Finally, affect balance is also calculated (SPANE-B): the negative 
feelings score is subtracted from the positive feelings score. Cronbach alpha varies 
between 0,89 – 0,92 (Li, Bai and Wang, 2013). 

4. The Single-item self-esteem – SISE (Robins, Hendin and Trzesniewski, 
2001) where only one item is appreciated: I see myself as a person with high self-
esteem on a scale from 1 – strong disagreement to 5 – strong agreement. The authors 
report the extensive evidence of validity and fidelity, as well as the strong conver-
gence between the SISE and the Rosenberg Scale for Self-Esteem, both for men 
and women and for different ethnic groups, students, and community members. 

5. Short psychological well-being – SPWB developed by Ryff and Singer 
(1998) is a self-report inventory with 18 items grouped into six subscales: Autonomy 
(“I believe in my own opinions even if they differ from others’); Environmental 
control (“I manage my day-to-day responsibilities well”); Personal growth (“For 
me, life was a continuous learning, growth, and development process”); Positive 
relationship with the other people (“People describe me as a person who likes 
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spending time with others”); Life purpose (“Some people wander aimlessly in their 
life, but I am not one of them”) and Self-acceptance (“In general, I like most parts 
of my personality”). Every scale has 3 items (8 of them reverse) assessed on a scale 
from 1 – strongly disagree to 6 − strongly agree. van Dierendonck (2005) reports 
internal consistency coefficients of subscales from 0,61 to 0,83.  

6. Arnett Inventory of Sensation Seeking – AISS (Arnett, 1994) assess the 
personality trait of sensation seeking with two dimensions: novelty (10 items –  
I can see how it would be interesting to marry someone from a foreign country) 
and intensity (10 items – When I listen to music, I like it to be loud) using a 4-point 
Likert-type scale ranging from 1 (does not describe me at all) to 4 (describes me 
very well). Ravert, Schwartz, Zamboanga et al. (2013) reports internal consistency 
coefficients from 0,50 to 0,64. 

7. Big Five Inventory-10 – BFI-10 (Rammstedt and John, 2007), which measures 
personality factors within the Model Big Five on a scale of 1 – strongly disagree to 
5 – strongly agree (Extraversion – the extent to which the individual is oriented 
towards the social sphere or towards him/herself; Agreeableness – the extent to 
which the individual is cordial, altruistic and interacts amicably with the people 
around; Conscientiousness – the extent to which the individual is responsible and 
oriented toward achievement; Neuroticism – the extent to which the individual is 
emotionally stable versus unstable; Openness to experience – the extent to which 
the individual is flexible and creative). The questionnaire contains 10 items; 5 these 
items are quantified in reverse. The authors standardized the questionnaire by using 
4 cross-cultural samples, and the scales of BFI retain significant levels of validity 
and fidelity. The validity coefficients of the questionnaire in the case of the test-
retest are 0.72 and 0.78. 

8. Revised youth purpose survey – RYPS (Bundick, Andrews, Jones et al., 2006). 
The scale is adapted or developed for use in the Stanford Center on Adolescence to 
measure various aspects of purpose. In this research was used the only section I of 
the scale named COA Purpose scale (Center on Adolescence) which have the aim 
to measure the extent to which indi-viduals feel that they are seeking purpose  
or have found purpose in life (10 items). The scale has two subscales: Purpose 
exploration subscale (4 items – α = .79; “I am looking for something that makes my 
life feel meaningful”) and Purpose commitment subscale (6 items – α = .85; “I have 
discovered a satisfying life purpose”) appreciated on 7 – point scale ranging from 1 
(strongly disagree) to 7 (strongly agree). 

Analysis strategies were conducted using SPSS Version 22 and Amos 20  
to examine items and scales properties, such as the mean, standard deviation, 
skewness, kurtosis, Pearson’s correlations with other measures, internal consistency 
(Cronbach’s α) and exploratory and confirmatory factorial analysis.  
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

Table no. 1 shows the averages, the standard deviations, the alfa indexes and 
the correlations between CEI-II and other constructs. For the analyzed sample, the 
characteristic values were M = 34,70 (S.D. = 6,15) for CEI-II total score; M = 
18,31 (S.D. = 3,25) for Stretching scale and M = 16,39 (S.D. = 3,67) for Embracing 
scale (table 1). There were no gender differences for any of the subscales of the 
instrument. The absolute values of the indicator skewness were between .14 and –.84. 
For kurtosis, the values were between –.09 and –.83. Mardia’s coefficient of 3,64 
indicated that multivariate distribution is normal.  

Table no. 2 shows the correlations between CEI-II and the other instruments. 
As expected, the strongest positive relations are between CEI-II total score and the 
SPWB dimensions, especially the Personal Growth subscale (r = .41; p < 0,01), 
which contributes to the person’s motivation to explore and to discover. Unlike the 
study of Kashdan et al. (2009), the present study did not reveal any relation between 
CEI-II total score and Purpose in life, instead, in addition to the mentioned relation, 
we obtained relations between CEI-II total score and the scales Autonomy, Self-
acceptance and Positive relations (r = .25, .22 and .34 respectively; p < 0,01).  

As prior studies have already shown, the students who obtained high scores 
for CEI-II reported a higher degree of general happiness and positive affect (r = .30 
and .26; p < 0,01) (Gallagher and Lopez, 2007; Kashdan et al., 2009; Jovanović 
and Brdaric, 2012) and life satisfaction (Kashdan and Steger, 2007; Brink, 2007). 

As for the relation between CEI-II and the Big Five personality characteristics, 
relations with all 5 factors were obtained, thus there are positive correlations 
between CEI-II total score and Extraversion (r = .29; p < 0,01), Openness (r = .24; 
p < 0,01), Conscientiousness (r = 20; p < 0,01) and Agreeableness (r = .12; p < 
0,05) and a negative correlation with Neuroticism (r = –.19; p < 0,01). This result is 
similar to those of prior research which report on important relations between CEI-II 
and Openness, Extraversion, Conscientiousness and Neuroticism (Kashdan et al., 
2009; Ye et al., 2015). The result is accounted for by the fact that people charac-
terized by high curiosity are also extroverted, they manifest many positive emotions 
and positive affect, they are also open to creation and to the pleasure of participating in 
whatever is new (Heller, Judge and Watson, 2002; Caprara, Barbaranelli and 
Borgogni, 1993). 

In addition, CEI-II correlates with self-esteem (SISE) (r = .14; p < 0,05), with 
newness (r = .35; p < 0,01) and intensity (r = .19; p < 0,01), components of seeking 
sensations and the exploration and the achievement of purpose (RYPS) (r = .31, 
and .36, respectively; p < 0,01). These findings are not unexpected, given that self-
esteem is considered an indicator of subjective well-being (Waterman, 2008), and, 
as the investigations conducted on the university students’ from the perspective of 
positive psychology demonstrate, is strongly correlated with the optimism and the 
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self-efficacy (Stănculescu, 2013). The purpose is considered an important aspect of 
eudaimonia (Ryan and Deci, 2001) and of psychological well-being (Ryff and 
Singer, 1998). 

Table no. 1 
Descriptive data and correlations 

 CEI-II 
stretching 

CEI-II 
embracing CEI-II total 

Mean (S.D.) 
α 

18,31(3,25) 
.66 

16,39(3,67) 
.70 

34,70(6,15) 
.79 CEI-II 

Stretching 
Embracing – .57** 

– 
.85** 
.88** 

OHQ Happiness .25** .24** .30** 
SWLS Life satisfaction .23** .20** .23** 

Positive .25** .22** .26** 
Negative –.01 –.03 –.02 SPANE 
Balance .15* .14* –.16** 

SISE Self-esteem .18** .08 .14* 
Autonomy .25** .22** .27** 
Environmental control .15* .03 .09 
Personal growth .41** .35** .41** 
Positive relationships .21** .31** .29** 
Life purpose .04 –.11* –.06 

SPWB 

Self-acceptance .27** .15* .22** 

AISS Novelty 
Intensity 

.25** 
.07 

.42** 

.22** 
.35** 
.19** 

Extraversion .16** .32** .29** 
Agreeablness .14* .07 .12* 
Conscientiousness .24** .12 .20** 
Neuroticism –.20** –.17** –.19** 

BFI-10 

Openness .23** .22** .24** 

RYPS Purpose exploration 
Purpose commitment 

.32** 

.35** 
.29** 
.27** 

.31** 

.36** 
p < 0,05; ** p < 0,01* 

Achievement of purpose is associated with high levels of life satisfaction 
(Bronk et al., 2009) and of self-esteem (Paradise and Kernis, 2002). Subscales 
Novelty and Intensity (AISS) correlate with the CEI-II total score (r = .35 res-
pectively .19). Although seeking sensation and curiosity are different traits, they 
have a large sphere of overlapping (Byman, 2005).  

For instance, Schweizer, (2006) in the Novelty General Model considers 
curiosity as the main factor that influences novelty seeking. And in the Five Factors 
models, both curiosity and seeking sensation are facets of the Openness factor 
(Costa and McCrae, 1985). Mention must be made of the fact that Stretching makes 
more and more intense correlations with the other variables (16), in comparison 
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with Embracing (12 correlations). The scores for items showed statistically 
significant positive intercorrelations with values between .12 and .57 (p < 0,01 and 
p < 0,05). The correlations between items in the case of every scale varied between 
.35 and .75 (p < 0,01) for Stretching scale, between .66 and .69 (p < 0,01) for 
Embracing scale and between .47 and .70 (p < 0,01) for CEI-II total score. In 
agreement with Field (2009), the correlations between .30 and .90 are acceptable 
for the construction of the analysis. One can conclude that there are no multi-
collinearity problems regarding these data.  

In order to estimate the reliability of the Romanian version of CEI-II, we 
calculated the internal consistency of the items by using the alpha Cronbach coef-
ficients. For the two subscales, the value of the obtained internal consistency is a 
good one: for the scale representing Stretching, α = .66; for the scale Embracing,  
α = .69, and for the total score CEI-II, α = .79 (table 1). For the subsamples of 
males, and females, respectively, the consistency values were the following: for 
Stretching (males, α = .65; females, α = .67); for Embracing (males, α = .62; females,  
α = .73); for the total CEI-II score (males, α = 75; females, α = 81). According to 
Hair, Anderson, Tantham and Black (1998), the obtained alpha indexes show that 
the questionnaire is reliable.  

For the assemblies represented by the CEI-II items which resulted after 
eliminating items one by one, the values of alpha coefficients varied between .74 
and .78, and the corrected values of the correlations between the scores of the items 
and the total score were between .34 and .60. 

Then, Kaiser-Meyer-Olkin test and Bartlett’s sphericity test were calculated 
in order to conclude whether the instrument meets the requirements needed to 
implement the method of the analysis of main components (PCA).  

Thus, KMO = .80 (more than the minimal level accepted of .50) and the data 
for Bartlett’s sphericity test are χ2 (45) = 712,99; p = .000. The results show the 
fact that the test meets the criteria for the factorial analysis (Kaiser, 1974; Hair  
et al., 1998; Field, 2009).  

The factorial exploratory analysis (EFA), with extraction Promax with Kaiser 
normalization (the oblique rotation was chosen because the factors, Stretching and 
Embracing are related) highlighted three factors (with the eigenvalue greater than 1) 
which quantify between 34, 11 and 10 % of the total variance. According to 
Guadagnoli and Velicer (1988), if factorial saturations are over .40, the factorial 
solution is stable in samples which are made of more than 300 subjects. The F3 
factor recovers the structure of the Stretching dimension with the exception of a 
lower loading of item 7. The Embracing dimension is divided into two factors: F1, 
which includes items 2, 6, 7, 8 and F2 that contain items 4 and 10. Analysis of 
items seems to lead in this case to highlight a novelty orientation factor and an 
unpredictability acceptance factor.  
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Table no. 2 
Results of the factor analysis 

Factors Items 
1 2 3 

item 1 .167 .351 .655 
item 2 .652 .513 -.016 
item 3 .263 .151 .763 
Item 4 .449 .820 .432 
Item 5 .499 .439 .587 
Item 6 .694 .130 .334 
Item 7 .659 .205 .323 
Item 8 .747 .385 .184 
Item 9 .518 .620 .564 
Item 10 .206 .847 .212 

To assess model fit, different indexes of fit were examined in confirmatory 
factor analysis (CFA) (the estimation method used was Maximum Likelihood): chi-
square value, df, IFI (Incremental Fit Index), NFI (Normed-of-Fit Index), CFI 
(Comparative Fit Index), RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), 
GFI (goodness-of-fit indices) and AIC (Akaike’s Information Criterion) to compare 
models. Different models were tested: – a single factor model with a unique 
measure of curiosity; – a two-factor model; – a three-factor structure. Table no. 3 
shows the three-factor structure seems to be the best fitting model; the statistical 
adequacy proves to be satisfactory: χ² = 72,56; df = 32; χ²/df = 2,26; IFI = .937; 
NFI = .895; CFI = .936; RMSEA = .060; GFI = .951; AIC = 138,556 (see also 
Figure no. 1). Comparing the value of the AIC indicator for the three models, we 
see the superiority of the three-factor model. 

Table no. 3 
Confirmatory factor models 

Model χ² df IFI NFI CFI RMSEA AIC CMIN/df GFI 
Single factor 149,8 35 .821 .778 .715 .106 189,761 4,27 .907 
Two factor 108,86 34 .883 .839 .787 .087 150,865 3,20 .937 
Three factor 72,56 32 .937 .895 .936 .060 138,556 2,26 .951 

For the estimation of the concurrent criterion’s validity, we used the hierar-
chical linear regression analysis (N = 320; R = .610; R² = .372; F = 34,11; p = .000) 
where CEI-II total score (β = .20; p = .000), Extraversion (β = .26; p = .000), 
Agreablnees (β = .23; p = .001 ); Conscientiousness (β = .22; p = .001) and 
Neuroticism (β = -.17; p = .001), were significant predictors of the psychological 
well-being (SPWB total score), explaining about 36% of the variance, demons-
trating that curiosity along with personality traits contributes to what it means 
fulfilled life. 
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Figure 1. Confirmatory Factor Analysis of the CEI-II (Three-factor model). 

4. CONCLUSIONS 

The research aimed at investigating the psychometric properties of Curiosity 
and Exploration Inventory-II (CEI-II) in the case of a group of students who need 
to develop resources and instruments available to the psychology of creativity and 
to positive psychology in the educational context. On the whole, the evidence 
indicates that CEI-II has good psychometric properties. 

Both EFA and CFA indicate three factors with the dichotomization of Embracing 
factor. We consider that possible explanations for this three-factor structure different 
from the original version are related to cultural differences. The instrument was 
developed in the American context, or in this study the sample is East European. In 
CFA, the three-factor model showed acceptable fit according to all indicators.  

Psychometric characteristics were analyzed by means of consistency values, 
of the factorial structure and by testing the relationship with other variables. The 
internal consistency was appropriate, namely .79 for CEI-II total score, .66 for 
Stretching and .70 for Embracing, which shows that CEI-II is a valid instrument for 
the measurement of the students’ curiosity. The instrument shows the expected 
correlation with questionnaires relevant for the subjective and the psychological 
well-being, seeking novelty, personality traits and purpose exploration and com-
mitment, thus, showing good convergence validity. 

Considering the results of this study, we suggest the importance of other 
forms of validation, in particular, external validity as well as the application of the 
measure to the general population as compared to its application to the specific 
population. 
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REZUMAT 

Articolul sumarizează rezultatele unui studiu psihometric realizat pe un eşantion de studenţi 
români (N = 320; 182 femei) pentru a evalua calităţile psihometrice ale Curiosity and Exploration 
Inventory-II (CEI-II). Chestionarul măsoară curiozitatea prin două din componentele sale: Expansiunea 
(explorarea de noi experienţe – 5 itemi) şi Acceptarea (voinţa de a îmbraţişa situaţii noi şi impre-
dictibile – 5 itemi). Instrumentul arată bună consistenţă internă, cu valori ale coeficienţilor cuprinse 
între .66 şi .79 (eşantionul total), între .67 şi .81 (subiecţi feminini) şi între .62 şi .75 (subiecţi masculini). 
Validitatea convergentă este demonstrată de faptul ca CEI-II corelează cu toate instrumentele aplicate 
în studiu pentru: starea de bine subiectivă (fericire, satisfacţia vieţii, afectivitate pozitivă, stimă de 
sine), starea de bine în plan psihic, trăsăturile de personalitate Big Five, căutarea senzaţiei precum şi 
explorarea şi împlinirea scopului. Analiza factorială exploratorie evidenţiază o soluţie cu trei factori 
diferită de structura factorială din versiunea originală. După analiza modelelor obţinute în analiza 
confirmatorie am considerat că structura cu trei factori este cel mai adecvat model dintre cele 
analizate. În ansamblu, rezultatele indică faptul că CEI-II are bune proprietăţi psihometrice. 
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Abstract 

The number of mobile phone users in the world was 2.32 billion in 2017 and is estimated to be 
2.53 billion users this year (Statista, feb. 2018), which increases the risk of mobile phone addiction 
globally. The present study has aimed to establish the intelligences that could be practiced and 
developed to reduce the mobile phone addiction, which has grown to a great extent especially among 
adolescents and youth. There have been considered four out of the nine known types of intelligence: 
intrapersonal and interpersonal intelligence, naturalistic intelligence and existential or spiritual 
intelligence. The study used Bianchi and Philips Mobile Phone Scale (2005), and for the four types of 
intelligence studied, a synthesis between Tirri and Nokelaine Multiple Intelligence Scale (2008) and 
that of Mckenzie (2000) was used, on a sample of 464 participants. The results show that: women are 
significantly more phone addicted than men; naturalistic and spiritual intelligences record the lowest 
scores for mobile addiction and intrapersonal intelligence scores the highest scores for this addiction; 
people with a medium or high level of interpersonal intelligence are more dependent on mobile 
phones than those with a low level of interpersonal intelligence; only the interpersonal intelligence 
correlates significantly with the mobile phone addiction. 

Cuvinte-cheie: adicţia de telefonie mobilă, inteligenţă intrapersonală, inteligenţă interpersonală, 
inteligenţă naturalistă, inteligenţă spirituală. 

Keywords: mobile phone addiction, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, naturalist 
intelligence, spiritual intelligence. 

1. INTRODUCERE 

Societatea contemporană a devenit o foarte mare utilizatoare de telefonie 
mobilă, mai ales de când utilizarea unui telefon nu presupune doar convorbiri 
telefonice şi transmitere de mesaje, ci o modalitate prin care oamenii descoperă 
modalităţi de a se informa, de a comunica prin intermediul reţelelor sociale, de a 
asculta muzică, de a face fotografii sau video-uri, de a folosi aplicaţii diverse şi, 
mai nou, de a juca diverse jocuri. De asemenea, prin identitatea digitală pe care o 
conferă telefonia mobilă, utilizatorii îşi pot face cumpărăturile sau îşi pot manageria 
finanţele.  
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Centrul de cercetări pentru internet şi tehnologie american Pew (PRC, 2015) 
a comunicat în 2015 că 92% dintre adolescenţii americani consultă internetul zilnic 
prin intermediul smartphone-lui, 71% dintre ei intrând pe reţele sociale, 66% folosesc 
Facebook-ul, 13% folosesc Google-ul, 13% Instagram-ul şi 3% Snapchat. Majoritatea 
celor care folosesc reţelele sociale sunt fetele, băieţii preferând să joace jocuri 
video pe telefonul mobil. Aceeaşi sursă informează că dacă în 2011, 35% din 
populaţia americană erau proprietari de telefon mobil, în februarie 2018, 92% din 
americani aveau un astfel de telefon (PRC, 2018).  

Această amploare pe care a luat-o telefonia mobilă are o multitudine de 
aspecte pozitive, însă presupune şi o potenţială utilizare problematică a acesteia, ea 
crescând ataşamentul exagerat faţă de telefoanele digitale, interferând cu alte activităţi 
zilnice, schimbând natura relaţiilor interpersonale şi afectând chiar şi sănătatea şi 
fericirea persoanelor (Augner & Hacker, 2012). Utilizarea problematică a telefonului 
mobil se caracterizează prin: utilizarea periculoasă a acestuia (de ex.: folosirea 
telefonului în timpul conducerii maşinii), folosirea lui necorespunzătoare (de ex.: 
în timpul orelor de curs) sau utilizare exagerată (Walsh et al., 2008). Chóliz consideră 
că toate aceste trei tipuri de utilizare a telefonului mobil sunt indicatori importanţi 
pentru depistarea adicţiei de telefonie (Chóliz, 2012). Mai întâi, Bianchi şi Phillips 
(2005) şi mai apoi Leung (2008) au propus alte trei motive de utilizare a telefonului 
motiv şi, în acelaşi timp, indicatori ai acestei adicţii: starea de plictiseală din 
timpul liber, căutarea de senzaţii tari, stima de sine scăzută. Ca şi alte adicţii, 
precum cea de muncă, de cumpărături, de pornografie, de jocuri de noroc, adicţia 
de telefonie mobilă este o adicţie comportamentală ce face parte din categoria 
adicţiilor tehnologice, alături de dependenţa de jocuri pe calculator, de internet, de 
televiziune. Termenul de adicţie tehnologică a fost propus de Griffiths (1996) şi 
face referinţă la o adicţie non-chimică ce presupune o interacţiune excesivă om–
maşină (Griffiths, 1998; Griffiths & Hunt, 1998; Shotton, 1989). Pentru a defini 
această adicţie în mod ştiinţific, este necesară proba respectării criteriilor adicţiilor 
deja consacrate. DSM (Manualul de Diagnostic şi Clasificare Statistică a Tulburărilor 
Mintale) a stabilit criterii de diagnostic obiective şi măsurabile pentru adicţiile de 
substanţe (Asociaţia americană de psihiatrie, 1994), dintre care cel mai important 
este acela de pattern disfuncţional de consum de substanţă care determină afecţiuni 
psihologice ce prezintă şapte simptome: sevraj, toleranţă, preocupare legată de 
substanţă, pierderea controlului asupra acesteia, consum mai mare decât cel propus, 
continuarea consumului în ciuda consecinţelor şi pierderea interesului faţă de alte 
activităţi sociale, ocupaţionale şi recreaţionale. La acestea se mai pot adăuga folosirea 
substanţei ca mijloc de escapism de orice disconfort psihic precum sentimentul de 
izolare, anxietate, singurătate, depresie (Leung, 2004) şi generarea de conflicte ca 
urmare a stării de iritare pe care o induce (King et al., 2013). Toate aceste criterii 
sunt valabile şi pentru adicţia de telefonie mobilă şi se regăsesc în scala de măsurare a 
acestei adicţii concepută de Bianchi şi Philips (2005), care este utilizată în studiul 
de faţă. 
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Studiile de până acum legate de adicţia de telefonie mobilă au demonstrat că 
aceasta poate conduce în mod direct sau indirect la probleme de sănătate mentală, 
de viaţă comunitară, de relaţii interpersonale (Choi et al., 2012). De asemenea, 
utilizarea excesivă a telefonului mobil poate genera probleme de somn, poate 
determina apariţia stresului sau a depresiei (Thomee et al., 2011), poate cauza 
probleme de dezvoltare fizică şi mentală (Hadlington, 2015; Park & Park, 2014). 
Asociate cu utilizarea deficitară a telefonului mobil sunt şi stresul cronic sau 
stabilitatea emoţională scăzută (Augner & Hacker, 2012). 

O paletă atât de variată de consecinţe negative ale utilizării excesive a 
telefonului mobil a determinat căutarea unor soluţii diverse pentru rezolvarea acestei 
probleme: terapia cognitivă (Hall & Parson, 2001), terapia centrată pe sens (Thompson, 
2012), terapia bazată pe artă (Wilson, 2002), terapia muzicală (Treder-Wolff, 1990) 
etc. Aceste ultime două terapii folosesc inteligenţa muzicală/ritmică sau pe cea 
vizuală/spaţială, care fac parte din inteligenţele multiple. 

Prin urmare, un alt concept utilizat în lucrarea de faţă a fost acela de 
inteligenţă multiplă, termen folosit pentru prima oară de Gardner (1983) şi apoi 
amplu uzitat mai ales în scop pedagogic în procesul de predare diversificată şi 
personalizată, ce ţine cont de unicitatea persoanei. Ca şi în cazul inteligenţei, putem 
afirma şi despre adicţii că sunt atâtea combinaţii unice de adicţii/inteligenţe câte 
persoane sunt. De aceea şi soluţia educativă, în cazul inteligenţei, sau terapeutică, 
în cazul adicţiei, ar trebui să fie unică. Însă ar putea fi şi anumite inteligenţe care, 
prezente în măsură mai mare în constelaţia de inteligenţe ale unei persoane, ar 
putea fi responsabile de o adicţie de telefonie mobilă mai scăzută sau mai ridicată. 
De aici, ţinând cont că fiecare persoană deţine toate tipurile de inteligenţă într-o 
măsură mai mare sau mai mică şi că acestea, conform teoriei plasticităţii neuronale 
(Cramer et al., 2011), se pot dezvolta, ar rezulta o soluţie pentru persoanele dependente 
de telefonie mobilă, în sensul că educarea unui tip de inteligenţă care corelează cu 
o adicţie mai scăzută ar genera scăderea nivelului de adicţie al unei persoane. 

În lucrarea de faţă, s-au considerat patru din cele nouă tipuri de inteligenţă 
cunoscute, şi anume: inteligenţa intrapersonală şi cea interpersonală, împreună 
fiind considerate inteligenţă emoţională de către Goleman (1995), şi cele două 
inteligenţe considerate mai recent parte din această listă, inteligenţa naturalistă şi 
cea existenţialistă sau spirituală. 

Inteligenţa intrapersonală este capacitatea unei persoane de a-şi înţelege 
propriile emoţii şi motivaţii (Gardner, 1983), este abilitatea sa de a-şi forma o 
reprezentare corectă de sine şi de a folosi acest model pentru a funcţiona optim 
(Osciak & Milheim, 2001).  

Inteligenţa interpersonală este capacitatea de a înţelege intenţiile, motivaţiile 
şi dorinţele altor persoane, fapt ce permite colaborarea cu ceilalţi (Smith, 2002), 
este abilitatea de a recunoaşte, de a aprecia şi de a se confrunta cu sentimentele, 
credinţele şi intenţiile altor oameni (Chen & Gardner, 2005) . 

Inteligenţa naturalistă îi capacitează pe oameni să recunoască, categorizeze şi 
să stabilească caracteristici ale naturii (Gardner, 1998), este abilitatea de a discrimina 
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între entităţile vii (plante, animale), precum şi sensibilitatea faţă de alte caracteristici 
ale lumii naturale (nori, configuraţia rocilor) (Brualdi, 1996). 

Inteligenţa existenţială/spirituală este cea mai recent adăugată la inteligenţele 
multiple, fiind una dintre cele mai controversate tipuri de inteligenţă. Vaughan 
(2002, p.16) o defineşte ca fiind „capacitatea unei persoane de a integra lumea sa 
interioară a minţii şi spiritului cu cea exterioară a participării la viaţa lumii (...) 
Maturitatea spirituală se exprimă prin acte pline de compasiune şi înţelepciune, iar 
inteligenţa spirituală este necesară în discernământul alegerilor care contribuie la 
binele psihologic şi la dezvoltarea umană sănătoasă”. 

Dacă legătura dintre inteligenţa emoţională şi adicţii a mai fost studiată (Kun 
& Demetrovics, 2010), cea dintre inteligenţa spirituală sau naturalistă şi adicţii nu a 
fost aprofundată de vreun studiu în domeniu, iar pe populaţie românească nu s-a 
mai făcut vreun studiu, mai ales referitor la adicţia de telefonie mobilă şi la aceste 
patru tipuri de inteligenţă.  

2. METODOLOGIE 

2.1. SCOP 

Neuroplastia dovedeşte capacitatea creierului uman de a învăţa şi de a dezvolta 
arii corticale neactivate îndeajuns de către orice persoană până la vârste foarte 
înaintate. Studiul de faţă a avut ca scop aflarea acelor inteligenţe sau aspecte ale 
unor anumite inteligenţe care ar putea fi exersate şi dezvoltate pentru a reduce 
adicţia de telefonie mobilă, un flagel care a căpătat o foarte mare amploare mai ales 
în rândul adolescenţilor şi tineretului. 

2.2. ÎNTREBĂRI DE CERCETARE 

Întrebările de cercetare de la care s-a pornit în acest demers se axează pe 
relaţiile dintre gradul de adicţie de telefonia mobilă şi nivelul de inteligenţă intra-
personală, interpersonală, naturalistă şi spirituală. De asemenea, s-a cercetat dacă 
există o diferenţă semnificativă între scorurilor acordate de subiecţii de gen masculin şi 
cei de gen feminin la testul de adicţie de telefonie mobilă. 

2.3. PARTICIPANŢI ŞI PROCEDURĂ 

Lotul nostru de participanţi a fost format din 464 de studenţi de la diferite 
facultăţi: Facultatea de Matematică (58 de participanţi), Facultatea de Informatică 
(191 de participanţi), Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (172 de participanţi), 
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (43 de participanţi). Alegerea 
participanţilor la studiu s-a făcut în mod aleatoriu şi din considerente de varietate, 
studiul neavând ca scop diferenţierea subiecţilor în funcţie de facultatea lor de 
provenienţă. Dintre subiecţi, 185 de subiecţi au fost de gen feminin şi 279 de 
subiecţi de gen masculin. Media vârstei subiecţilor a fost de 20, 21. Aceştia au 
completat un test hârtie creion, cu instrucţiuni date în scris.  
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2.4. INSTRUMENTE DE MĂSURARE ADMINISTRATE 

1. Scala de măsurare a adicţiei de telefonie mobilă 
În studiul de faţă, s-a utilizat Scala pentru măsurarea adicţiei de telefonie 

mobilă a lui Bianchi şi Philips (2005), care a fost tradusă şi supusă analizei a  
5 experţi pentru validare. După aplicarea ei pe un număr de 50 de subiecţi, am 
considerat necesară eliminarea itemilor „Toţi prietenii mei au telefon mobil” şi 
„Dacă nu am telefonul la mine, prietenii nu vor reuşi să dea de mine”, pentru că nu 
diferenţiau între subiecţii dependenţi de telefonie mobilă şi cei care nu erau 
dependenţi de aceasta. Testul final conţine 12 itemi cu răspunsuri pe o scală de tip 
Likert de la 1 la 6 şi face referinţă la incapacitatea de a înfrunta problemele vieţii 
(retragere, escapism: „De multe ori prefer să stau pe telefon decât să rezolv 
probleme mai presante”), preocupare obsesivă (salienţă: „Mă simt neliniştit/ă dacă 
nu-mi verific telefonul din când în când să văd dacă am mesaje sau vreun apel 
pierdut”), probleme de comunicare generate de această adicţie: „Prietenii şi membrii 
familiei se plâng că stau prea mult timp pe telefon”). Semnificaţia scorurilor pentru 
etalonul de populaţie românească este astfel: adicţie uşoară de telefonie mobilă – 
scoruri între 10 şi 20 de puncte, adicţie de moderată – scoruri între 21şi 40 de 
puncte, adicţie severă –scoruri între 41 şi 60 de puncte.  

S-a calculat coeficientul alpha-Cronbach pentru a se stabili consistenţa 
internă a itemilor chestionarului pentru populaţia românească şi s-a obţinut o 
valoare de 0,878. 

2. Scala de măsurare a inteligenţelor multiple 
Pentru cele patru inteligenţe studiate, am pornit de la chestionarul lui Tirri şi 

Nokelainen (2008) ce conţine 4 itemi pentru fiecare tip de inteligenţă şi l-am 
raportat la cel al lui Mckenzie (2000) care este compus din 10 itemi pentru fiecare 
tip de inteligenţă şi am obţinut un chestionar de 5 itemi petru fiecare tip de 
inteligenţă, cu răspunsuri pe o scală de tip Likert de la 1 la 6. Itemii fac referinţă la 
comportamente tipice inteligenţei naturaliste („Petrec timp în natură de câte ori am 
ocazia”), existenţiale („Îmi pun întrebări legate de sensul vieţii”), intrapersonală 
(„Particip la sesiuni şi seminarii de consiliere şi dezvoltare personală ca să aflu mai 
multe despre mine însumi/însămi”), interpersonală („Sunt mai productiv/ă când 
lucrez în echipă decât singur/ă”). Indiferent de tipul de inteligenţă, semnificaţia 
scorurilor pentru etalonul de populaţie românească a fost: inteligenţă scăzută – 
scoruri între 5 şi 14 puncte, inteligenţă medie – scoruri între 15 şi 24 puncte, 
inteligenţă ridicată – scoruri între 25 şi 30 puncte.  

Consistenţa internă a testului a fost determinată pe populaţie românească 
pentru fiecare din cele 4 tipuri de inteligenţă: intrapersonală (α-Cornbach = 0,738), 
spirituală (α-Cornbach = 0,713), naturalistă (α-Cornbach = 0,853), interpersonală 
(α-Cornbach = 791).  

2.5. STRATEGIA ANALITICĂ 

Unitatea de analiză a fost reprezentată de persoana inteligentă din punct de 
vedere naturalist, existenţialist, interpersonal sau intrapersonal şi de persoana cu 
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adicţie de telefonia mobilă. S-a folosit testul Anova univariat pentru a se stabili 
influenţele celor 4 tipuri de inteligenţe asupra adicţiei de telefonie mobilă. De 
asemenea, în scopul comparării scorurilor acordate de subiecţii de gen masculin şi 
feminin la testul de adicţie de telefonie mobilă, s-a aplicat independent t-test. Iar 
pentru stabilirea relaţiei dintre nivelul de inteligenţă intrapersonală, interpersonală, 
naturalistă şi spirituală şi gradul de adicţie de telefonia mobilă a unei persoane s-a 
folosit corelaţia Pearson. 

2. REZULTATE 

3.1. ANALIZA DATELOR 

Tabelele nr. 1 şi nr. 2 raportează valorile mediilor scorurilor obţinute de către 
participanţii la studiu. 

Tabelul nr. 1 
Mediile scorurilor pentru scala de inteligenţă obţinute de participanţii la studiu 

Scala de inteligenţă Minim Maxim Media Abaterea std. 
intrapersonală 9,00 30,00 21,47 3,54 
existenţială/spirituală 6,00 28,00 18,88 4,10 
naturalistă 5,00 28,00 18,48 4,86 
interpersonală 6,00 29,00 19,59 4,37 

Tabelul nr. 2 
Media scorurilor pentru scala de adicţie de telefonie mobilă obţinute de participanţii la studiu 

Scala Minim Maxim Media Abaterea std. 
de adicţie de telefonie mobilă 12,00 66,00 30,85 11,49 

Valorile mediilor scorurilor obţinute de către subiecţii ce prezintă cele 4 tipuri 
de inteligenţă la nivel ridicat pentru fiecare dintre cele 3 nivele ale adicţiei de 
telefonie mobilă se pot observa în tabelul de mai jos: 

Tabelul nr. 3 
Media scorurilor pentru scala de adicţie de telefonie mobilă în funcţie de cele 4 tipuri de inteligenţă 

Tip de inteligenţă Nivel adicţie  Intrapersonală Spirituală Naturalistă Interpersonală 
Medie 21,12 19,00 18,29 19,33 

N 101 101 101 101 Adicţie uşoară 
Abatere standard 3,11 4,05 4,62 4,53 

Medie 21,50 18,84 18,56 19,33 
N 250 250 250 250 Adicţie 

moderată 
Abatere standard 3,66 4,14 4,74 4,26 

Medie 21,77 18,86 18,47 20,42 
N 112 112 112 112 Adicţie severă 

Abatere standard 3,60 4,13 5,36 4,44 
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Tabelul nr. 3 ne indică faptul că inteligenţele naturalistă şi spirituală înregistrează 
cele mai scăzute scoruri pentru adicţia de telefonie mobilă, iar inteligenţa intra-
personală cele mai mari scoruri pentru această adicţie. 

În scopul comparării scorurilor acordate de subiecţii de gen masculin şi feminin 
la testul de adicţie de telefonie mobilă, s-a aplicat independent t-test, obţinându-se 
o valoare a lui p < 0, 0001 (t = 4,89, df = 462).  

Tabelul nr. 4 
Rezultatele testului independent t-test pentru subiecţii de gen feminin şi masculin  

în ceea ce priveşte adicţia de telefonie mobilă 

Levene’s Test 
for Equality  
of Variances 

t-test for Equality of Means 
 

F Sig. t df Sig.  
(2-tailed)

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Equal variances 
assumed ,288 ,592 4,889 462 ,000 5,20242 1,06403 

Equal variances not 
assumed   4,846 381,979 ,000 5,20242 1,07364 

Deoarece media scorurilor (33,98) obţinute de către subiecţii de gen feminin 
pentru adicţia de telefonie mobilă este mai mare decât cea a subiecţilor de gen 
masculin (28,78), se poate concluziona că valorile scorurilor acordate de către subiecţii 
de gen feminin sunt semnificativ mai mari ca medie comparativ cu cele acordate de 
cei de gen masculin.  

În continuare, pentru a se stabili influenţele celor 4 tipuri de inteligenţe 
asupra adicţiei de telefonie mobilă s-a aplicat testul Anova univariată. 

Tabelul nr. 5 
Influenţa celor 4 tipuri de inteligenţă asupra adicţiei de telefonie mobilă 

Tipul de inteligenţă df F p 
intrapersonală 2 1,482 .228 
spirituală 2 ,504 .605 
naturalistă 2 1,490 .227 
interpersonală 2 6,159 .002 

Din tabelul nr. 4 se poate observa că în eşantionul studiat, doar inteligenţa 
interpersonală reprezintă un discriminant (sau factor) asupra evoluţiei (dispersiei) 
adicţiei de telefonie mobilă. 

Pentru a afla între care dintre cele 3 grupuri definite există diferenţe semni-
ficative, se evaluează rezultatele analizei post-hoc, prin utilizarea Testului Bonferoni. 
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Tabelul nr. 6 
Rezultatele testului Bonferoni pentru cele 3 niveluri de inteligenţă interpersonală 

Niveluri inteligenţă interpersonală Diferenţa mediilor p 
mediu -5,12722* .004 Scăzut ridicat -6,44262* .006 
scăzut 5,12722* ,004 Mediu ridicat -1,31541 1.000 
scăzut 6,44262* .006 Ridicat mediu 1,31541 1.000 

Având în vedere valorile pragului de semnificaţie p, rezultă că există o 
diferenţă semnificativă între cei care înregistrează un nivel scăzut, respectiv mediu 
al acestui tip de inteligenţă (p = 0,004), şi între cei care înregistrează un nivel 
scăzut, respectiv ridicat al acestui tip de inteligenţă (p = 0,006). 

Studiind semnele algebrice din coloana diferenţa mediilor, se deduce faptul 
că: persoanele cu un nivel mediu de inteligenţă interpersonală sunt mai dependente 
de telefonia mobilă decât cele care au un nivel scăzut al acestei inteligenţe şi 
persoanele cu un nivel ridicat de inteligenţă interpersonală sunt mai dependente de 
telefonia mobilă decât cele care au un nivel scăzut al aceleiaşi inteligenţe. 

Tabelul nr. 7 
Corelaţia Pearson între cele 4 tipuri de inteligenţă şi adicţia de telefonie mobilă 

Tip de inteligenţă Corelaţia Pearson 
r 0.098 intrapersonală p 0.143 
r 0.178 spirituală p 0.541 
r 0.137 naturalistă p 0.217 
r 0.279 interpersonală p 0.006 

Se observă că doar inteligenţa interpersonală corelează semnificativ cu adicţia, 
având o valoare p < 0,01, deci o probabilitate a acestei covarianţe de 99%, însă, 
deşi pozitivă, legătura este una slabă în intensitate (r < 0,3).  

3.2. LIMITE ALE STUDIULUI 

Literatura de specialitate vorbeşte de nouă, chiar de douăsprezece inteligenţe 
multiple. Studiul de faţă a avut în vedere doar patru dintre ele, cele considerate, în 
mod subiectiv, de către autor ca având cel mai probabil o influenţă asupra adicţiei 
de telefonia mobilă. Această limită a studiului ar putea fi corectată printr-un studiu 
mai amplu, care să le conţină pe toate cele 9–12 inteligenţe. 

O altă limită a studiului este aceea că rezultatele acestuia au fost obţinute prin 
analizarea datelor auto-raportate şi de aceea există riscul ca unele răspunsuri să 
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reflecte dezirabilitatea socială a unor subiecţi sau subiectivitatea lor în autoaprecieri, 
deşi în chestionarul aplicat în formularea itemilor s-au ales termeni care să solicite 
clar acordul sau dezacordul cu activităţi întreprinse, nu doar dorite: de ex.: „Particip” şi 
nu „Mi-ar plăcea să particip” la sesiuni şi seminarii de consiliere şi dezvoltare 
personală ca să aflu mai multe despre mine însumi. 

DISCUŢII ŞI CONCLUZII 

În studiul de faţă, s-a cercetat dacă există o diferenţă între gradul de adicţie de 
telefonia mobilă a persoanelor de gen masculin şi a celor de gen feminin. Astfel, se 
constată că subiecţii de gen feminin sunt semnificativ mai dependenţi de telefonia 
mobilă decât cei de gen masculin, explicaţia fiind probabil că persoanele de gen 
feminin sunt mai comunicative, mai inteligente interpersonal şi prin urmare vor 
tinde să folosească mai mult telefonul. De asemenea, conform studiului lui Craske 
(2003), ele au tendinţa de a fi mai anxioase şi prin urmare vor tinde să folosească 
convorbirile telefonice cu scopul de a-şi reduce această stare, riscând utilizarea 
exagerată a acestuia. Augner şi Hacker (2012) au observat şi ei într-un studiu 
similar aceeaşi raportare adictivă a persoanelor de gen feminin faţă de internet. 

Cel mai important obiectiv al studiului a fost stabilirea relaţiilor dintre gradul 
de adicţie de telefonia mobilă şi nivelul de inteligenţă intrapersonală, interpersonală, 
naturalistă şi spirituală. 

Dacă antrenarea inteligenţei intrapersonale determină conştientizarea necesităţii 
pentru care o persoană ar trebui să se angajeze într-un proces independent de învăţare 
(Sellars, 2006), atunci este oare posibil ca prin antrenarea aceleiaşi inteligenţe o 
persoană să se automotiveze pentru a renunţa la o adicţie? Studiul de faţă arată că 
acest lucru nu este adevărat, cel puţin nu pentru cei care posedă deja această 
inteligenţă fără un antrenament special pentru dezvoltarea ei, probabil tocmai 
pentru că nu este îndeajuns să se conştientizeze existenţa unei adicţii şi necesitatea 
renunţării la ea, ci este nevoie ca să fie prezente şi alte elemente constitutive ale 
personalităţii, contexte socio-economice sau familiale, etc. De asemenea, faptul că 
inteligenţa intrapersonală înregistrează cele mai mari scoruri pentru această adicţie 
este posibil datorat faptului că persoanele cu o inteligenţă intrapersonală mai mare 
sunt şi persoane cu un grad mai ridicat de introversiune şi, prin urmare, aşa cum au 
constatat Petrie şi Gunn (1998), introverţii sunt înalt dependenţi de internet şi vor 
suferi cel mai probabil de un nivel înalt de depresie. În chestionarul din studiul de 
faţă există un item care subliniază această tendinţă: „Folosesc telefonul ca să mă 
simt mai bine când sunt trist/ă sau singur/ă”. 

În studiul de faţă se constată că o persoană cu cât posedă o inteligenţă inter-
personală mai ridicată, cu atât va fi mai dependentă de telefonia mobilă. Explicaţia 
rezidă probabil în tendinţa persoanelor inteligente interpersonal de a comunica mai 
mult, pentru aceştia telefonia mobilă, fie prin comunicarea telefonică, fie prin 
mesaje sau prin reţele sociale, oferind un mijloc de interrelaţionare excelent, însă 
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predispunându-i la adicţia de acest instrument de comunicare. Un rezultat similar 
au înregistrat pe populaţie austriacă şi Augner şi Hacker (2012), care au observat că 
persoanele extroverte sunt mai dependente de telefonul mobil.  

Din acest studiu rezultă că inteligenţele naturalistă şi spirituală înregistrează 
cele mai scăzute scoruri pentru adicţia de telefonie mobilă. Faptul că inteligenţa 
naturalistă determină ca o persoană să fie mai puţin dependentă de telefonie mobilă 
se explică probabil prin faptul că o astfel de persoană este mai puţin stresată, ca 
urmare a obiceiurilor pe care le are de a face plimbări în natură (de ex.: „Petrec 
timp în natură de câte ori am ocazia”), de a avea grijă de plante (de ex.: „Îmi place 
să fiu înconjurat/ă de plante”), activităţi care relaxează şi reduc nivelul de stres 
cauzator al tendinţelor adictive. Exersarea acestor practici şi a celorlalte caracteristici 
ale inteligentului naturalist ar putea prin urmare să diminueze riscul de adicţie de 
mobil şi să le crească pe cele de comportament sănătos, ancorat în realitate. 

În ceea ce priveşte inteligenţa existenţială/spirituală, se poate afirma că 
prezenţa ei în constelaţia unei persoane ar putea explica o adicţie de telefonie mai 
scăzută prin aceea că persoanele care o posedă se deconectează de la stresul zilnic 
prin raportarea la o forţă superioară care le preia din griji şi probleme şi prin 
relaxare şi meditaţie („Fac exerciţii de relaxare şi meditaţie”). În sensul acesta, 
există cercetări (Vestergaard-Poulsen et al., 2009) care demonstrează că practicarea 
pe termen lung a meditaţiei determină creşterea densităţii materiei cenuşii în zonele 
stem care sunt responsabile de controlul cardiorespirator şi care e posibil să 
determine efecte la nivelul sistemului nervos parasimpatic, dar şi efecte cognitive, 
emoţionale şi imunoreactive. Prin meditaţie s-ar putea reduce semnificativ factorii 
favorizanţi ai adicţiilor în general şi ai adicţiei de telefonie mobilă în particular: 
starea de plictiseală din timpul liber, căutarea de senzaţii tari, stima de sine scăzută.  

Din păcate, persoana racordată la cultura consumeristă şi care obţine totul cu 
uşurinţă prin simpla atingere a ecranului telefonului mobil nu îşi mai rezervă timp 
pentru meditaţie sau ieşiri în natură, însă studiul de faţă dovedeşte că această 
situaţie poate fi remediată prin exersarea inteligenţei naturaliste şi spirituale, din 
moment ce orice inteligenţă poate fi dezvoltată datorită interconectivităţii dintre 
inteligenţe şi a neuroplasticităţii neuronale umane. Astfel, având în vedere rezultatele 
acestei cercetări, persoanele care sunt dependente de telefonul mobil sau terapeuţii 
care îi tratează ar putea recurge la soluţia dezvoltării inteligenţelor naturaliste şi 
spirituale ale acestor persoane prin abordarea unor activităţi de genul plimbări în 
natură, participări în parcuri de aventură sau picnicuri cu prietenii, discuţii pe teme 
spirituale cu alte persoane, care să ţină cont şi de faptul că de obicei aceste 
persoane au un nivel înalt de inteligenţă interpersonală; sau meditaţii în natură, care 
să combine cele două tipuri de inteligenţă şi să fie de ajutor mai ales persoanelor 
dependente care au o inteligenţă intrapersonală mai dezvoltată. 

Primit în redacţie la: 16.03.2018 
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REZUMAT 

Numărul utilizatorilor de telefon mobil din lume a fost de 2.32 miliarde în 2017 şi se estimează 
că anul acesta vor fi 2,53 miliarde de utilizatori (Statista, febr. 2018), fapt ce creşte riscul apariţiei 
dependenţei de telefonie mobilă la nivel global. Studiul de faţă a avut ca scop stabilirea inteligenţelor 
care ar putea fi exersate şi dezvoltate pentru a reduce adicţia de telefonie mobilă, care a căpătat o 
foarte mare amploare mai ales în rândul adolescenţilor şi tineretului. S-au considerat patru din cele 
nouă tipuri de inteligenţă cunoscute şi anume: inteligenţa intrapersonală şi cea interpersonală, 
inteligenţa naturalistă şi cea existenţialistă sau spirituală. Studiul a folosit Scala pentru măsurarea 
adicţiei de telefonie mobilă a lui Bianchi şi Philips (2005), iar pentru cele patru tipuri de inteligenţă 
studiate s-a utilizat o sinteză între chestionarul lui Tirri şi Nokelainen (2008) şi cel al lui Mckenzie 
(2000), pe un lot de 464 de participanţi. Rezultatele arată că: subiecţii de gen feminin sunt 
semnificativ mai dependenţi de telefonie mobilă decât cei de gen masculin; inteligenţele naturalistă şi 
spirituală înregistrează cele mai scăzute scoruri pentru adicţia de telefonie mobilă, iar inteligenţa 
intrapersonală, cele mai mari scoruri pentru această adicţie; persoanele cu un nivel mediu sau ridicat 
de inteligenţă interpersonală sunt mai dependente de telefonia mobilă decât cele care au un nivel 
scăzut al acestei inteligenţe; şi doar inteligenţa interpersonală corelează semnificativ cu adicţia. 
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Abstract 

Modern society is confronting a demographic population ageing process. This new demographic 
tendency worries the civil society aggregate of organisations and institutions which drives them to 
draw attention to the fact that modern society, as constructed presently, will not be able to handle the 
rise in number of the elderly within the population. Researchers from Columbia University and the 
University of California along with support from the John Hartford Foundation have developed a 
barometer which estimates the way in which societies adapt to the increase in number and proportion 
of elderly people within the population. The conclusion drawn by this demographic research was that 
the countries included in the study are unequally prepared for the coming changes. John Rowe is 
preoccupied with these changes in demographics and draws attention to the fact that modern society 
is transiting through a period of major changes characterised by the growth of the elderly population 
without ameliorating factors which would balance out these demographic modifications. Rowe 
defines the concept of successful ageing through an absence of illness and disability, self-sufficiency 
and high degree of social engagement. Rowe’s model has received critiques also based on study and 
research, with other authors claiming that spiritual life and degree of adaptability are equally important 
criteria. Thus, successful ageing implies optimum ageing, with the term optimum seeming a better 
choice of descriptor. 

Cuvinte-cheie: dizabilitate, îmbătrânirea de succes, schimbări demografice. 

Keywords: disability, successful ageing, demographic modifications. 

1. INTRODUCERE 

Societatea modernă a suferit transformări majore într-un timp scurt, astfel 
încât specialiştii din toate domeniile sunt nevoiţi să facă eforturi susţinute pentru a 
ţine pasul cu noile schimbări. Cercetările şi inovaţiile din domeniul medical au fost 
mai mult decât revoluţionare în ultimele decenii şi au condus la ridicarea nivelului 
de trai prin eliminarea totală sau parţială a suferinţei fizice, dar şi la creşterea 
duratei de viaţă. Reversul acestei monede este acela că, deşi spectaculoase, rezultatele 
nu sunt întotdeauna şi suficiente. Constatăm că o durată de viaţă mai mare nu 
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înseamnă eliminarea tuturor problemelor pe care vârsta înaintată le aduce. Trans-
formarea structurii familiale din familie extinsă în familie restrânsă, migrarea 
populaţiei şi a forţei de muncă, diluarea graniţelor şi facilitarea călătoriilor, evoluţia 
spectaculoasă a comunicării au generat apariţia unor probleme psihosociale noi: 
vârstnicii cu nevoi speciale. Apare astfel problema menţinerii funcţionalităţii lor pe 
o perioadă cât mai îndelungată. Chiar dacă se poate realiza un echilibru somatic, 
echilibrul psihologic este adesea perturbat. Problemele psihice pot căpăta aspecte şi 
intensităţi cu o mare varietate, de la problemele singurătăţii la cele ce privesc 
diverse grade de deteriorare cognitivă. Şi în privinţa deteriorării cognitive medicina 
are contribuţii spectaculoase, de la trofice cerebrale de mare valoare, până la 
medicamente antidemenţiale care reuşesc (uneori) să stagneze evoluţia proceselor 
deteriorative. Scopul principal al acestor medicamente este de a prelungi cât se 
poate de mult nivelul optim de funcţionalitate al individului vârstnic şi independenţa 
acestuia. În acest sens, problema detectării precoce a proceselor de deteriorare 
cognitivă capătă o importanţă majoră, chiar vitală. A apărut, astfel, necesitatea 
construirii unor metode, tehnici şi instrumente care să detecteze o simptomatologie 
deteriorativă incipientă. Ştiinţele medicinii şi psihologiei evoluează şi lucrează 
împreună, uneori în paralel, alteori în strânsă colaborare. Gerontopsihologia a 
căpătat individualitate şi particularitate tot mai accentuată, ca ştiinţă de graniţă. Cu 
toate acestea, există limite impuse fie de tehnicile uzitate, fie de preconcepţiile 
individuale sau culturale (de exemplu, prejudecata că este normal ca un vârstnic să 
uite sau să aibă un comportament inadecvat). Tehnicile folosite pierd în faţa 
particularităţii pacienţilor şi nu iau în calcul alte componente ale personalităţii 
(voinţa, motivaţia, dispoziţia, nevoile particulare etc.), iar preconcepţiile indivizilor 
şi ale familiilor acestora întârzie uneori intervenţia psihologică şi medicală, uneori 
suficient de mult pentru ca să se mai poată aducă schimbări cu impact dezirabil.  

Din punct de vedere psihosocial apare o nouă problemă: asistarea şi îngrijirea 
vârstnicului cu probleme în sfera procesului de îmbătrânire. Au apărut astfel 
organizaţii, asociaţii, instituţii menite să asigure o viaţă decentă acelora care nu se 
mai pot îngriji singuri. În acelaşi timp, preocuparea societăţii, a guvernelor din 
întreaga lume, societatea civilă fac eforturi financiare şi legislative pentru asistarea 
vârstnicilor. Acest domeniu necesită o abordare interdisciplinară, iar grupuri inter-
naţionale multidisciplinare de experţi au elaborat criterii specializate de consens, 
bazate pe corelaţii clinico-patologice cu patologia cerebrală subiacentă. Criteriile 
de diagnostic au fost corelate cu aceste criterii elaborate de experţi.  

2. ÎMBĂTRÂNIRE ŞI DIZABILITATE 

Dizabilitatea este un concept multidimensional şi complex, abordat atât la 
nivel individual, cât şi social, conducând la strategii medicale şi sociale. Preocupările 
medicale şi sociale, deşi s-au situat adesea pe poziţii dihotomice, ar trebui să se 
completeze una pe cealaltă pentru o abordare completă pentru că o dizabilitate nu 
are doar o componentă medicală sau socială, ci le cuprinde pe amândouă în egală 
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măsură. ICF-2 oferă o abordare a funcţionării şi dizabilităţii din mai multe perspective 
şi apreciază că este vorba despre un „proces interactiv şi în continuă evoluţie” (ICF – 2, 
p. 17). Acest model bio-psiho-social este „liantul” componentelor medicale şi sociale. 
Astfel, conceptul de dizabilitate devine un „acoperiş” comun pentru deficienţe, 
dificultăţi de comunicare, deplasare, integrare socială.  

Dizabilitatea reprezintă o parte a condiţiei umane, în sensul în care orice 
persoană suferă la un moment dat în viaţă de o dizabilitate temporară sau permanentă. 
Dizabilitatea nu afectează doar persoana în cauză, ci şi pe cei din reţeaua socială 
mai apropiată (familia) sau îndepărtată (organizaţii, instituţii de stat sau private). În 
multe familii există o persoană cu dizabilităţi, iar politicile de stat vizează persoanele 
cu dizabilităţi în funcţie de trăsăturile morale, etice, financiare, conceptuale etc. 
Până nu demult, persoanele cu dizabilităţi erau instituţionalizate în centre mai mult 
sau mai puţin specifice naturii dizabilităţii. În ultimele decenii, tendinţa tot mai 
accentuată este de a integra persoanele cu dizabilităţi în şcoli, la locul de muncă. 
Cercetările medicale sunt centrate pe reducerea suferinţei pe care o dizabilitate o 
aduce. Un aspect important este acela al unei lupte susţinute în ceea ce priveşte 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, în 2006 Organizaţia Naţiunilor Unite 
elaborează o convenţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi (Convention on the 
Right of Persons with Disabilities – CRPD). 

Procesul de îmbătrânire globală are un impact major asupra tendinţelor către 
dizabilitate. Astfel, există un risc mai mare ca dizabilitatea să fie prezentă într-o 
proporţie mai mare la vârste mai înaintate. Studiile OMS arată că cele mai mari 
rate de dizabilitate se întâlnesc la persoanele cu vârste cuprinse între 80 şi 89 de 
ani, creşterea procentuală este de 3,9% pentru fiecare an, astfel încât se estimează 
că în anul 2050 vom avea 20% de persoane cu dizabilităţi din populaţia globală de 
peste 60 de ani (World Report on Disability, 2011, p. 35).  

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) subliniază faptul că o rată mare a 
dizabilităţii într-o populaţie reflectă acumulările de riscuri asupra sănătăţii pe care 
indivizii le-au suportat de-a lungul vieţii. Aceste riscuri sunt reprezentate de boli, 
infirmităţi şi afecţiuni cronice. Studiile OMS reflectă relaţia pe care indivizi de 
peste 45 de ani suportă un risc pentru o dizabilitate în funcţie de nivelul veniturilor 
şi al sexului. Astfel, ţările cu venituri mici vor avea o rată de dizabilitate mai mare 
în comparaţie cu ţările cu venituri mari. De asemenea, există un procent mai mare 
de femei cu dizabilităţi, în comparaţie cu populaţia masculină. Îmbătrânirea populaţiei 
este asociată cu rate mari de supravieţuire a vârstnicilor, dar şi cu reducerea fertilităţii. 
În ciuda diferenţelor dintre naţiunile dezvoltate sau aflate în dezvoltare, mediana 
vârstelor pare să suporte tendinţe de creştere. Acest fenomen este acela al unei 
tranziţii demografice fără precedent în istoria umanităţii. Creşterea populaţiei vârstnice, 
mai ales a populaţiei cu vârste foarte înaintate, aduce în prim plan o nevoie acută a 
societăţii: creşterea serviciilor de îngrijire specială şi pe termen lung pentru seniorii 
cu dizabilităţi. 

Aceste schimbări demografice i-au alertat pe specialişti şi pe oamenii de 
ştiinţă care încearcă să facă predicţii legate de creşterea populaţiei vârstnice şi să 
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găsească soluţii la nivelul întregii societăţi pentru a face faţă acestei creşteri. Se 
susţine din ce în ce mai mult ideea că o societate cu persoane vârstnice, cu sau fără 
dizabilităţi, trebuie să fie pregătită şi adaptată pentru a-şi menţine echilibrul.  

Cercetătorii de la Universitatea Columbia (Columbia University’s Mailman 
School of Public Health) şi Universitatea din California (University of Southern 
California Schaeffer Center for Health Policy & Economics), cu suportul Fundaţiei 
John A. Hartford, au dezvoltat un barometru ce estimează modul în care o societate 
se adaptează fenomenului de creştere a numărului şi proporţiei vârstnicilor. Această 
cercetare a pornit de la teoria alarmantă a lui John Rowe care afirmă că numărul 
persoanelor vârstnice suportă o creştere alarmantă, iar unul dintre obiectivele majore 
este acela de a cunoaşte caracteristicile individuale şi mediul lor social pentru a 
construi strategii menite să ajute fiecare societate de a se adapta la procesul de 
îmbătrânire a populaţiei.  

Indicatorii sociali şi economici vizaţi au fost:  
1. Productivitate şi angajament. Acest indicator măsoară conexiunile din 

interiorul şi exteriorul forţei de muncă 
2. Starea de bine, care măsoară starea de sănătate a populaţiei. 
3. Egalitatea, indicator ce măsoară „distanţa” dintre cei cu o stare de securitate 

economică dintre cei mai înstăriţi şi cei mai puţin înstăriţi. 
4. Coeziunea, care măsoară relaţiile sociale dintre generaţii. 
5. Securitatea, care evaluează măsurile luate pentru pensionare şi ajutorul fizic. 
Indexul de estimare a capacităţii de adaptare la îmbătrânirea populaţiei a fost 

dezvoltat în 30 de ţări, incluzând Statele Unite ale Americii şi ţări ale Europei de 
Vest. Primele cinci ţări pregătite să facă faţă unei populaţii îmbătrânite sunt: Norvegia, 
Suedia, Statele Unite ale Americii, Olanda şi Japonia. Comentariul cercetătorilor 
sunt îndreptate în special către Statele Unite ale Americii unde există o mare 
inechitate şi slabă coeziune socială. Cu toate acestea, Statele Unite ale Americii se 
află pe locul trei. Se pare că vârstnicii americani sunt securizaţi financiar şi sunt 
angajaţi în viaţa socială. De altfel, analiza rezultatelor pe domenii arată că americanii 
vârstnici sunt pe primul loc privind primul indicator (productivitate şi angajament). 
În ceea ce priveşte nivelul de sănătate, japonezii vârstnici sunt pe primul loc, în 
schimb sunt printre ultimii la domeniul echităţii. Acest domeniu este cel la care 
vârstnicii norvegieni excelează. Această populaţie pierde (dar nu foarte mult) la 
indicatorul coeziunii (relaţiile între generaţii), indicator la care Irlanda se află pe 
primul loc. În ceea ce priveşte nivelul de securitate, se pare că vârstnicii spanioli 
sunt pe primul loc.  

Această analiză detaliată a indicatorilor pentru fiecare ţară este foarte importantă 
pentru că ne arată care sunt punctele slabe, dar şi resursele fiecărei ţări. Rowe 
afirmă că eşecul adaptării unei societăţi la acest fenomen de îmbătrânire a populaţiei se 
soldează cu tensiuni intergeneraţionale, diferenţe mari între cei cu venituri mici şi 
mari şi transformarea populaţiei vârstnice într-o populaţie dependentă de membrii 
săi. Acest scenariu sumbru poate fi însă evitat, susţine Rowe.  
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Schimbările demografice majore din ultimii ani au atras atenţia unor fundaţii 
care au ca obiectiv nu doar studiul acestor modificări importante, dar şi imple-
mentarea unor politici sociale care au menirea de a ajuta societatea de a se adapta 
la aceste schimbări fără prejudicii sociale. John D. and Catherine T. MacArthur 
Foundation, una dintre cele mai mari fundaţii independente, are ca obiectiv principal 
studiul schimbărilor majore ce au loc la nivel mondial şi oferă soluţii şi strategii de 
schimbare la nivel social care să permită societăţilor sau instituţiilor implicate să se 
adapteze la schimbările sesizate. John W. Rowe, profesor la Universitatea Columbia şi 
preşedinte al fundaţiei MacArthur, atrage atenţia în studiul său (Successful Aging 
of Societies, 2015) că societatea modernă tranzitează o perioadă de schimbări majore 
caracterizată de creşterea populaţiei vârstnice, fără să existe factori care să echilibreze 
aceste modificări demografice. În timp ce programele medicale sunt în continuă 
dezvoltare, iar cercetările medicale răspund din ce în ce mai bine problemelor de 
sănătate ale populaţiei, sunt neglijate alte aspecte sociale importante ce privesc 
îmbătrânirea populaţiei: tensiunile intergeneraţionale, inegalităţi socioeconomice, 
impactul tehnologiei, schimbări ale structurii şi funcţiilor familiei privind rolul său 
tradiţional securizant, adaptarea tuturor instituţiilor (de educaţie, muncă şi pensionare, 
construirea mediului: locuinţe, spaţii comerciale, de recreere, infrastructură etc.).  

Tensiunile intergeneraţionale apar pe fondul dezechilibrului dintre forţa de 
muncă şi populaţia vârstnică care trebuie susţinută. Vârstnicul este perceput ca un 
ins care are nevoie de susţinere financiară prin îngrijirea specială de care are nevoie. 
Aceste tensiuni sunt generate, susţinute şi accentuate şi de miturile, concepţiile şi 
prejudecăţile diverselor culturi. Integrarea vârstnicului în locuri de muncă, activităţi 
profesionale adaptate condiţiei sale fizice şi psihice, reconstruirea locului în care 
vârstnicul locuieşte şi îşi desfăşoară activitatea, adaptarea tehnologiei la nivelul de 
funcţionare a persoanei vârstnice ar putea micşora distanţa creată dintre persoane 
aparţinând generaţiilor diferite. Înlăturarea miturilor, conform cărora un vârstnic nu 
mai este capabil să deţină roluri cu responsabilităţi, va conduce către reintegrarea 
activă a vârstnicului în familie. O viaţă activă şi o reintegrare adecvată ar putea să 
întârzie o deteriorare cognitivă, iar acest lucru are o semnificaţie pozitivă în plan 
economic.  

Rowe consideră că există mituri la nivelul societăţii americane care conduc la 
negarea realităţii privind îmbătrânirea societăţii şi a schimbărilor demografice: o 
societate bătrână este preocupată doar de vârstnici, impactul „baby boom” (al exploziei 
demografice). Realitatea, susţine Rowe, este că fertilitatea şi rata naşterilor au 
scăzut considerabil în ultimele decenii, iar speranţa de viaţă a crescut într-un mod 
neaşteptat.  

Fundaţia MacArthur propune un plan de analiză la nivelul societăţii prin care 
se pot identifica componentele necesare adaptării la schimbările demografice ce 
marchează ultimii ani.  

Analiza societăţii şi a instituţiilor sale presupune cunoaşterea tuturor instituţiilor 
(familie, muncă şi pensionare, educaţie, mass-media, religie, mediu de afaceri). 
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Această componentă are o perspectivă transgeneraţională şi intergeneraţională şi 
permite o cunoaştere de ansamblu, nu doar a unui segment (tineri sau vârstnici), ci 
a întregului sistem. 

Crearea unei viziuni pe termen lung şi observarea întârzierilor presupune 
adaptarea tuturor instituţiilor (educaţie, muncă şi pensionare, transport, sănătate) pe 
termen lung.  

Adoptarea unei perspective privind stilul de viaţă. Acest punct strategic 
vizează schimbarea unui stil de viaţă (prin educaţie, muncă, pensionare etc.) care să 
permită indivizilor să facă faţă impactului pe care îl au asupra lor diferenţele 
rasiale, socioeconomice, diferenţele de gen sau socio-economice. 

Analiza beneficiilor şi a riscurilor. O societate care trece prin schimbări 
demografice importante se confruntă cu provocări care derivă din aceste schimbări. 
Nu trebuie excluse capacităţile vârstnicilor de a participa ca forţă de muncă sau 
prin angajamente civice. Vârstnicul are multe de oferit: experienţă, capacitatea 
sintetică de rezolvare a problemelor, abilitatea de a media conflicte etc.  

Concentrarea asupra capitalul uman. Trebuie evidenţiate strategii care vizează 
abilităţile indivizilor şi norme sociale de angajare în muncă bazate pe alte resurse 
decât cele legate de vârstă. Aceste abilităţi trebuie detectate în viaţa timpurie şi 
dezvoltate de-a lungul vieţii, astfel încât să fie integrate în stilul de viaţă. 

3. ÎMBĂTRÂNIREA DE SUCCES 

John Rowe şi Robert Kahn (1998) considerau că îmbătrânirea de succes 
(Successful aging) este un concept multidimensional ce cuprinde absenţa bolilor şi 
a disabilităţilor, funcţionare cognitivă şi fizică bună şi angajare socială activă. 
Fiecare dintre cele trei domenii include subdomenii. Îmbătrânirea de succes este 
mai mult decât absenţa bolilor, la fel de importantă fiind menţinerea funcţionalităţii, 
care depinde nu doar de performanţele fizice, ci şi de cele cognitive. Primul 
domeniu include riscul de a dezvolta sau dobândi boli somatice şi dizabilităţi. 
Acest risc este legat de stilul de viaţă pe care un vârstnic îl are. Respectarea sau 
nerespectarea unor norme de îngrijire a afecţiunilor reprezintă indicatori importanţi 
ai acestui domeniu. Una dintre preocupările importante, atunci când ne referim la 
vârstnic, este capacitatea de învăţare şi memoria de scurtă durată. Rowe apreciază 
că predictorii importanţi pentru menţinerea abilităţilor cognitive sunt educaţia, 
activitatea susţinută în casă şi în afara casei, debitul pulmonar de vârf (predictor 
important pentru bolile cardiovasculare) şi autoeficacitatea (credinţa unei persoane 
că este capabilă să organizeze şi să execute acţiuni necesare în anumite situaţii). 
Educaţia pare să fie un factor protector major împotriva deteriorării cognitive. 
Angajarea socială poate căpăta multe forme, dar autorii sunt mai degrabă interesaţi 
de două dintre ele: relaţiile interpersonale şi activitatea productivă. Relaţiile inter-
personale implică contactul cu ceilalţi, schimbul de informaţii, suportul emoţional 
şi asistenţă (ajutor fizic, financiar etc.). Izolarea socială este un factor de risc pentru 
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un vârstnic, iar suportul social şi emoţional poate avea efecte pozitive în menţinerea 
sănătăţii. O activitate este productivă dacă creează valori sociale, chiar dacă nu este 
remunerat. Rowe îl citează pe Kaufman (1986) care afirmă că un vârstnic nu este 
considerat bătrân atâta timp cât este productiv. Vârstnicii funcţionali fizic şi 
cognitiv sunt capabili de a avea activităţi productive plătite sau a face voluntariat. 
Nivelul de funcţionare este cel care influenţează complexitatea activităţii. Educaţia 
este un predictor de susţinere a comportamentului productiv. Răspunsul la stres 
reprezintă o altă componentă importantă a îmbătrânirii de succes. Vârstnicii au avut 
de-a lungul vieţii experienţe legate de boală, accidente, pierderi importante sau au 
fost victime ale infracţionalităţii. Pentru a descrie rapiditatea şi gradul de 
completitudine cu care un vârstnic se adaptează la o nouă condiţie existenţială sau 
se recuperează, Rowe propune conceptul de rezilienţă.  

Deşi foarte documentat şi bine articulat, modelul lui Rowe a avut critici 
fundamentate pe studii şi cercetări. Ann Bowling şi Paul Dieppe (2005) afirmă că 
abordarea lui Rowe este nerealistă în privinţa absenţei bolilor sau a dizabilităţilor la 
vârstnic. Mai mult decât atât, peste jumătate din vârstnicii cuprinşi în cercetările lor 
raportează o îmbătrânire de succes, având propriile criterii, având chiar o condiţie 
medicală precară. Îmbătrânirea de succes în această perspectivă nu este doar un 
concept multidimensional, ci un ideal care trebuie câştigat, iar conceptul trebuie 
văzut mai degrabă ca pe un continuum de achiziţii, decât ca pe o normă de evaluări 
ale succesului sau eşecului.  

Alte cercetări demonstrează că vârstnicii consideră că au o îmbătrânire de 
succes pentru că sunt bine îngrijiţi, au activităţi care le plac şi au prieteni. (Montross şi 
colab., 2006). 

Preocupările legate de spiritualitate nu lipsesc în studiile privind îmbătrânirea 
de succes. Martha R. Crowther şi colaboratorii săi au căutat o relaţie dintre spiri-
tualitate şi nivelul de sănătate, iar rezultatele sugerează că există o asemenea asociaţie. 
Mai mult decât atât, autorii propun ca în modelul creat de Rowe şi Kahn (1998) să 
fie inclusă categoria conceptuală de spiritualitate pozitivă (identificarea acelei 
caracteristici ale religiei şi spiritualităţii asociate cu rezultate pozitive). Astfel, ar 
trebui considerate credinţele, atitudinile şi practicile religioase şi spirituale, iar 
intervenţiile religioase trebuie oferite cu respect, permisiune şi delicateţe. Astfel, 
cel care oferă îngrijire trebuie să abordeze autonomia şi nevoile pacientului cu respect.  

Teoria lui Rowe a fost criticată pentru exclusivismul ei, iar prezenţa unei 
dizabilităţi nu presupune neapărat şi un eşec în îmbătrânire. Astfel, dizabilitatea nu 
reprezintă un impediment în evaluarea succesului îmbătrânirii. Kenneth Brummel 
Smith consideră că îmbătrânirea optimă este „capacitatea de a funcţiona în mai 
multe domenii – fizic, cognitiv, emoţional, social şi spiritual, în ciuda condiţiei 
medicale. Este vorba de capacitatea de adaptare la multiplele schimbări ale vieţii, 
chiar şi la boală”. Domeniile ce intră în relaţie cu îmbătrânirea optimă sunt: nutriţia, 
cognitiv, psihosocial, funcţional şi social. Îmbătrânirea optimă este capacitatea de a 
funcţiona în mai multe domenii, în ciuda condiţiei medicale, în timp ce îmbătrânirea 
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de succes presupune absenţa bolilor şi a dizabilităţilor, funcţionarea cognitivă şi 
fizică înaltă şi angajare activă în viaţă. Adaptarea presupune selecţie, optimizare şi 
compensare, toate acestea puse în joc pot conduce la o îmbătrânire optimă. Abordările 
pe care o societate trebuie să le impună pentru a avea vârstnici adaptaţi trebuie să 
cuprindă educaţia pentru sănătate, educarea autocontrolului bolilor cronice, servicii 
comunitare, adaptarea mediului înconjurător, politici de sănătate şi asigurări. 
Autorul specifică, spre exemplu, în ce fel ar trebui construite locuinţele, spaţiile de 
odihnă şi relaxare, iluminarea străzilor etc. pentru a permite seniorilor să se adapteze la 
propria condiţie cu succes. Un aspect important este dependenţa pe care vârstnicii o 
au pentru medicamentele lor destinate problemelor de sănătate, dar şi a acelor produse 
antiîmbătrânire care, de fapt, mai degrabă dăunează sănătăţii decât întineresc.  

Helen Dennis (2015) afirma că teoria lui Rowe este exclusivistă şi se întreba 
de modul în care ar trebui evaluată o persoană care este paralizată din cauza unui 
accident vascular. Această persoană nu are o îmbătrânire de succes pentru că are o 
dizabilitate? Vârstnicii care nu mai pot conduce o maşină şi nu mai pot participa la 
anumite activităţi au un eşec în îmbătrânire pentru că nu îşi mai pot îndeplini 
anumite sarcini? Autorul apelează la sistemul conceptual a lui Kenneth Brummel-
Smith care defineşte îmbătrânirea optimă ca fiind „capacitatea de a funcţiona în 
mai multe domenii – fizic, cognitiv, emoţional, social şi spiritual, în ciuda condiţiei 
medicale. Este vorba de capacitatea de adaptare la multiplele schimbări din viaţă, 
incluzând îmbolnăvirile”.  

Helen Dennis, citând un alt autor (David Wolfe, „The Ageless Market), 
subliniază că o importanţă majoră în privinţa vârstnicilor o reprezintă aspiraţiile 
lor, viziunile pe care le au asupra a ceea ce vor să devină. Astfel, definiţia lui 
Dennis este similară cu aceea a lui Brummel-Smith: „fii ceea ce poţi fi, în ciuda 
oricărei limitări”. Astfel, îmbătrânirea de succes implică îmbătrânirea optimă, iar 
termenul de optim pare să fie mult mai potrivit. 

4. CONCLUZII 

Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen indubitabil, demonstrat prin studii 
demografice şi care preocupă atât societatea civilă, cât şi societăţile ştiinţifice. 
Orice societate trebuie să se pregătească pentru procesul de îmbătrânire al populaţiei, 
iar adaptarea la aceste schimbări demografice trebuie să aducă schimbări la toate 
nivelele, începând de la educaţie, familie, sistemul de muncă şi pensionare, până la 
schimbări în ceea ce priveşte arhitectura străzilor, clădirilor, a instituţiilor. Politicile 
sociale trebuie să includă strategii adresate întregii societăţi: analiza societăţii şi a 
instituţiilor sale, crearea unei viziuni pe termen lung şi observarea întârzierilor, 
adoptarea unei perspective privind stilul de viaţă, analiza beneficiilor şi a riscurilor, 
concentrarea asupra capitalul uman. 

Studiile arată că înaintarea în vârstă aduce după sine creşterea dizabilităţilor, 
motiv pentru care orice societate are nevoie de mecanisme de adaptare la o astfel 
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de populaţie: vârstnică şi cu dizabilităţi. Gerontologia şi psihogerontologia sunt 
ramuri interdisciplinare care se vor dezvolta. Aceste specialităţi de nişă trebuie 
dezvoltate din timp, iar cercetarea în acest domeniu trebuie văzută ca o necesitate. 
Îmbătrânirea reuşită începe cu satisfacerea nevoilor individului, dar nu pot fi 
ignorate politicile sociale. Acestea din urmă au nu doar menirea, ci şi obligaţia de a 
implementa strategii prin care societatea modernă să facă faţă cu succes acestor 
schimbări demografice majore. 

În timp ce unii autori consideră că îmbătrânirea de succes este caracterizată 
prin integritate fizică (absenţa dizabilităţilor şi a bolilor somatice), cognitivă şi 
socială (activităţi utile şi conservarea rolurilor sociale), alte studii demonstrează că 
domeniul spiritual este la fel de important sau că gradul de adaptare la condiţia 
actuală poate conduce la o viaţă de succes a unui vârstnic. Vârstnicul fără dizabilităţi, 
competent cognitiv şi integrat în viaţa socială şi economică este un deziderat, dar 
întotdeauna vor exista şi eşecuri în procesul de îmbătrânire ce provin din fragilitatea ce 
caracterizează vârsta înaintată. Apare, astfel, ca necesitate imperioasă schimbarea 
profundă, pe toate nivelele în cadrul societăţii: familie, muncă şi pensionare, educaţie, 
mass-media, religie, mediu de afaceri. O societate pregătită pentru o populaţie 
vârstnică, cu servicii şi politici sociale adaptate şi implementate, dezvoltarea cerce-
tărilor medicale şi ale psihogerontologiei vor creşte şansa pentru ca dezideratul prin 
care vom avea o populaţie vârstnică independentă şi activă să fie posibil de atins. 

Primit în redacţie la:15.03.2018 
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REZUMAT 

Societatea modernă se confruntă cu un proces demografic de îmbătrânire a populaţiei. Această 
nouă tendinţă demografică îngrijorează societatea civilă reprezentată de organizaţii şi instituţii care 
atrag atenţia că societatea modernă, aşa cum este construită acum, nu va face faţă creşterii numărului 
de vârstnici în rândul populaţiei. Cercetătorii de la Universitatea Columbia şi Universitatea din 
California, cu suportul Fundaţiei John A. Hartford, au dezvoltat un barometru ce estimează modul în 
care o societate se adaptează fenomenului de creştere a numărului şi proporţiei vârstnicilor. Concluzia 
acestor cercetări demografice a fost că ţările luate în studiu sunt pregătite în mod inegal pentru aceste 
schimbări. John Rowe este preocupat de aceste schimbări demografice şi atrage atenţia în studiile sale 
că societatea modernă tranzitează o perioadă de schimbări majore caracterizată de creşterea populaţiei 
vârstnice, fără să existe factori care să echilibreze aceste modificări demografice. Rowe defineşte 
conceptul de îmbătrânire de succes prin absenţa bolilor şi a dizabilităţilor, autoeficienţă sau gradul de 
angajare socială. Modelul lui Rowe a avut critici fundamentate pe studii şi cercetări, alţi autori 
afirmând că latura spirituală sau gradul de adaptare sunt la fel de importante. Astfel, îmbătrânirea de 
succes implică îmbătrânirea optimă, iar termenul de optim pare să fie mult mai potrivit. 




