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STUDII ȘI CERCETĂRI 

ADAPTAREA SCALEI PENTRU TULBURAREA  
CU SIMPTOME SOMATICE – CRITERIUL B (SSD-12)  

PE POPULAȚIA GENERALĂ DIN ROMÂNIA 

NATALIA CONSTANTINESCU 
Școala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR), București 

 Abstract 

The present research aimed to translate the Somatic Symptom Disorder – B Criteria Scale 
(SSD-12) (Toussaint et al., 2016) and investigate its psychometric properties in the general Romanian 
population. The questionnaire assesses the cognitive, affective and behavioral features of Somatic 
Symptom Disorder, based on DSM-5 (APA, 2013) diagnostic criteria. Two samples (N1=250, N2=450) 
have been used in order to assess internal consistency, test-retest reliability, factor structure, convergent 
validity and influence of socio-demographic variables, as well as to provide cutoff points for 
psychological burden. Participants (ages 18 to 71 years-old) filled out a socio-demographic data sheet 
and the Somatic Symptom Disorder – B Criteria Scale (SSD-12) and those from the second sample 
also filled out the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) (Kroenke et al., 2001), which assesses the 
depression. Results indicated excellent internal consistency (Cronbach’s α=0.94) and very good test-
retest reliability over 2-weeks period (rs=0.87, p<0.001). Exploratory and confirmatory factor analysis 
supported the one-factor model, obtained by the authors of the original version of the scale, in the 
general population (Toussaint et al., 2017). Convergent validity was confirmed by the correlation 
between the scores obtained at SSD-12 and PHQ-9 (rs=0.49, p<0.001). The influence of the  
socio-demographic variables on SSD-12 was not statistically significant. Cutoff points for medium, 
high and very high psychological burden were 15, 20 and 26. The psychometric properties of the 
Romanian version of SSD-12 indicate that the scale is appropriate for investigating the psychological 
features of somatic symptom disorder, in general population. 

Cuvinte-cheie: tulburarea cu simptome somatice, adaptare culturală, fidelitate, structură factorială, 
validitate convergentă, populație generală. 

Keywords: somatic symptom disorder, cultural adaptation, reliability, factor structure, convergent 
validity, general population. 

1. INTRODUCERE 

Conexiunea dintre psihic și corp a fost intuită din cele mai vechi timpuri, 
medicina tradițională antică din China și India ținând cont atât de aspectele 
somatice, cât și de cele psihologice, în tratamentul afecțiunilor (Leigh, 2015). 
Viziunea holistică asupra sănătății a pătruns în literatura medicală occidentală în 
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anul 1818, când medicul german Johann Christian August Heinroth a utilizat, 
pentru prima dată, termenul ,,psihosomatică” (Muskin, 2008). Heinroth considera 
că psihicul și corpul reprezintă două jumătăți ale aceluiași întreg, iar sănătatea 
individului cuprinde atât sănătatea fizică, cât și sănătatea mentală (Heinroth, 1818, 
apud Steinberg et al., 2013). Ulterior, psihanaliști precum Sigmund Freud (2005), 
Felix Deutsch (1959, apud Greco, 2019) și Franz Alexander (2008) au contribuit la 
conturarea domeniului psihosomaticii, prin observațiile aduse cu privire la rolul 
inconștientului în dezvoltarea simptomelor de natură somatică. În ultimele decenii, 
studiile în domeniul psihosomaticii s-au extins, iar în funcție de abordarea conceptuală, 
au fost utlilizați diverși termeni, precum ,,somatizare”, ,,simptome inexplicabile 
medical”, ,,tulburare de somatizare”, ,,tulburare somatoformă”, ,,tulburarea cu 
simptome somatice” etc. 

Cea mai recentă modificare conceptuală din DSM (Manualul Diagnostic și 

Statistic al Tulburărilor Mentale / Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) referitoare la afecțiunile psihosomatice constă în înlocuirea categoriei 

,,Tulburări somatoforme”, din DSM-IV-TR (APA, 2000), cu categoria ,,Tulburarea 

cu simptome somatice și tulburări înrudite”, din DSM-5 (APA, 2013). Prin renunțarea 

la criteriile de diagnostic centrate pe simptomatologia negativă (absența explicațiilor 

medicale pentru simptomele somatice) și adoptarea unor criterii de diagnostic 

bazate pe simptomatologia pozitivă (prezența simptomelor somatice neplăcute și a 

elementelor psihologice excesive asociate acestora), noua categorie reușește nu numai 

să surprindă adecvat conexiunea psihic-corp, ci și să ofere criterii de diagnostic mai 

ușor de utilizat în practică (APA, 2013). Tulburarea cu simptome somatice, 

reprezentativă pentru noua categorie din DSM-5, are trei criterii de diagnostic: 

Criteriul A – cel puțin un simptom somatic neplăcut sau perturbator pentru activitatea 

zilnică; Criteriul B – elemente psihologice (gânduri, sentimente, comportamente) 

excesive, legate de simptomele somatice; Criteriul C – persistența simptomelor 

somatice (peste 6 luni) (APA, 2013). Cu toate că aceste criterii de diagnostic 

reprezintă o simplificare considerabilă, comparativ cu criteriile din DSM-IV-TR, 

detectarea tulburării cu simptome somatice, prin intermediul instrumentelor cu 

autoadministrare, reprezintă o provocare, întrucât la momentul actual nu există un 

instrument care să permită evaluarea simultană a celor trei criterii de diagnostic,  

iar până în urmă cu câțiva ani era posibilă doar evaluarea simptomelor somatice 

(criteriul A) prin chestionare precum Chestionarul cu privire la starea de sănătate a 

pacientului-15 (Patient Health Questionnaire-15, PHQ-15) (Kroenke et al., 2002) 

sau Scala simptomelor somatice-8 (Somatic Symptom Scale-8, SSS-8) (Gierk et al., 

2014). Recent, însă, Toussaint et al. (2016) au construit Scala pentru tulburarea cu 

simptome somatice – criteriul B (Somatic Symptom Disorder – B Criteria Scale, 

SSD-12), care permite evaluarea celui de-al doilea criteriu corespunzător tulburării 

cu simptome somatice. 

Scala pentru tulburarea cu simptome somatice – criteriul B (Somatic Symptom 

Disorder – B Criteria Scale, SSD-12) este alcătuită din 12 itemi cu scorare obișnuită, 

care surprind elementele cognitive, afective și comportamentale specifice tulburării 
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cu simptome somatice (Toussaint et al., 2016). Completarea chestionarului constă 

în indicarea modului în care individul se raportează la simptomele somatice,  

din perspectiva gândurilor, emoțiilor și comportamentelor. Răspunsurile sunt date 

pe o scală de tip Likert, cu valori de la 0 (Niciodată) la 4 (Foarte des). Scorul total 

se calculează însumând cei 12 itemi și poate lua valori cuprinse între 0 și 48.  

Se pot calcula și scoruri parțiale, corespunzătoare aspectelor cognitive, afective și 

comportamentale ale tulburării: subscala ,,aspecte cognitive” – itemii 1, 4, 7 și 10; 

subscala ,,aspecte afective” – itemii 2, 5, 8 și 11; subscala ,,aspecte comportamentale” – 

itemii 3, 6, 9 și 12. Scorurile celor trei subscale pot lua valori cuprinse între 0 și 16, 

un scor ridicat indicând un grad mai ridicat de severitate a elementelor psihologice, 

asociate simptomelor somatice (Toussaint et al., 2016). Varianta originală a scalei 

a fost validată atât pe populația generală (Toussaint et al., 2017), cât și pe populația 

clinică (Toussaint et al., 2016). Modelul cu un factor general a fost adecvat pentru 

ambele tipuri de populații, însă pentru populația clinică, a fost confirmat și un model cu 

trei factori (corespunzători elementelor cognitive, afective și comportamentale), acesta 

având proprietăți mai bune decât modelul cu un factor general (Toussaint et al., 

2016). Inițial, scala a fost aplicată pe un lot de 698 pacienți (vârstă: M=38.79, 

SD=14.15 ani) dintr-o clinică psihosomatică. Fidelitatea s-a investigat prin intermediul 

indicelui Cronbach alfa, care a avut valorile: 0.94 – scorul general (cei 12 itemi);  

0.71 – subscala ,,aspecte cognitive”; 0.92 – subscala ,,aspecte afective”; 0.92 – subscala 

,,aspecte comportamentale”. Validitatea de construct a fost investigată atât prin 

analiză factorială confirmatorie, cât și prin corelațiile cu scorurile obținute la alte 

constructe relevante, precum simptome somatice, ipohondrie, depresie și anxietate 

(Toussaint et al., 2016). Ulterior, scala a fost validată pe populația generală, iar 

rezultatele au indicat o structură factorială cu un factor, precum și consistență 

internă ridicată (Cronbach α=0.95) și validitate convergentă – corelații ridicate cu 

simptomele somatice (rs=0.73, p<0.001), anxietatea (rs=0.63, p<0.001) și depresia 

(rs=0.64, p<0.001) (Toussaint et al., 2017). 

Acest instrument de evaluare este extrem de util în identificarea persoanelor 

care îndeplinesc criteriul B al tulburării cu simptome somatice, oferind posibilitatea 

evaluării simptomelor psihologice, într-un timp scurt. Chestionarul poate fi utilizat 

atât în rândul populației clinice, cât și în rândul populației generale, având proprietăți 

psihometrice foarte bune. Un alt avantaj al scalei îl reprezintă posibilitatea de a fi 

utilizată pentru diverse categorii de vârstă: adolescenți, adulți tineri, adulți vârstnici. 

Având în vedere noutatea acestui instrument, utilitatea sa pentru practică, precum 

și numărul redus de studii referitoare la validarea scalei, se consideră necesară 

realizarea unor studii de validare atât pe populația generală, cât și pe populația 

clinică. 

În România, scala SSD-12 a fost recent adaptată pe populația clinică, de  

C.G. Ionescu (în cadrul lucrării sale de doctorat, în curs de desfășurare), pe un lot 

de pacienți din orașul București, obținându-se o structură factorială cu trei factori, 

corespunzători elementelor cognitive, afective și comportamentale ale tulburării cu 



 Natalia Constantinescu 4 8 

simptome somatice (Ionescu et al., 2021). Această structură cu trei factori a fost 

confirmată și în studiile de validare a variantei originale a chestionarului în 

populația clinică (Toussaint et al., 2016), însă rezultatele au fost diferite la aplicarea 

scalei pe populația generală, obținându-se o structură factorială cu un factor general 

(Toussaint et al., 2017). Obiectivul studiului de față a constat în adaptarea 

chestionarului SSD-12 pe populația generală românească, prin utilizarea a două 

eșantioane formate din participanți care provin din toate regiunile României. 

2. METODOLOGIE 

2.1. TRADUCEREA ȘI ADAPTAREA SCALEI PENTRU TULBURAREA  
CU SIMPTOME SOMATICE – CRITERIUL B 

(SOMATIC SYMPTOM DISORDER – B CRITERIA SCALE, SSD-12) 

Utilizarea scalei pe populația din România s-a realizat cu acordul autorului 

corespondent al scalei. Acesta a precizat faptul că, la un interval de câteva luni,  

un alt autor (C.G. Ionescu) solicitase, de asemenea, acordul de traducere a scalei 

SSD-12, în limba română. Având în vedere că la momentul demarării studiului nu 

au fost identificate articole de specialitate referitoare la versiunea românească a 

scalei SSD-12, s-a recurs la traducerea instrumentului. Inițial, chestionarul a fost 

tradus din limba engleză în limba română, de doi psihologi doctoranzi, vorbitori de 

limbă engleză, la nivel avansat. Pe baza celor două traduceri, s-a realizat o versiune 

inițială, în limba română, a scalei SSD-12. Următoarea etapă a constat în retroversiunea 

acestei variante a scalei, de către alți doi psihologi doctoranzi, cunoscători ai limbii 

engleze, la nivel avansat, iar traducerile s-au dovedit similare cu versiunea în limba 

engleză a scalei. Ulterior, pentru validarea de conținut a itemilor, s-a recurs la 

metoda juriului, scala fiind analizată de un grup format din 23 de psihologi, 

absolvenți de master. În urma observațiilor acestora, s-a realizat versiunea finală, în 

limba română, a scalei SSD-12. 

2.2. PARTICIPANȚI ȘI PROCEDURĂ 

Pentru acest studiu, s-au utilizat două eșantioane. Eșantionul 1 a fost format din 

250 participianți, cu următoarele caracteristici socio-demografice: vârsta 18–71 ani 

(M=36.32; SD=12.18); 47 (19%) bărbați și 203 (81%) femei; 188 (75%) într-o 

relație și 62 (25%) singuri; 42 (17%) studii medii și 208 (83%) studii superioare; 

72 (29%) venit scăzut, 119 (48%) venit mediu și 59 (24%) venit ridicat. Eșantionul 2 

a fost format din 450 participanți, cu următoarele caracteristici socio-demografice: 

vârsta 18–70 ani (M=25.88; SD=7.96); 48 (11%) bărbați și 402 (89%) femei;  

318 (71%) într-o relație și 132 (29%) singuri; 180 (40%) studii medii și 270 (60%) 

studii superioare; 224 (50%) venit scăzut, 179 (40%) venit mediu, 46 (10%) venit 

ridicat, un participant nu a menționat nivelul venitului. 
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Participanții au fost selectați din diverse surse: instituții, companii, grupuri 

online. După ce au fost informați cu privire la cercetare și și-au dat consimțământul 

de a lua parte la studiu, toți participanții au completat o fișă cu datele  

socio-demografice și versiunea românească a chestionarului SSD-12, iar cei din  

al doilea eșantion au completat, în plus, un chestionar pentru evaluarea depresiei. 

După aproximativ două săptămâni, 68 participanți din primul eșantion au completat, 

din nou, chestionarul SSD-12, etapă necesară pentru investigarea stabilității în  

timp a rezultatelor furnizate de această scală. Datele au fost colectate în perioada 

februarie 2020 – mai 2021, iar participarea a fost voluntară, fără beneficii financiare. 

Studiul a fost realizat în conformitate cu standardele etice în vigoare referitoare la 

colectarea datelor în România. 

2.3. INSTRUMENTE UTILIZATE PENTRU VALIDAREA SCALEI  
PENTRU TULBURAREA CU SIMPTOME SOMATICE – CRITERIUL B 

(SOMATIC SYMPTOM DISORDER – B CRITERIA SCALE,  SSD-12) 

Chestionarul cu privire la starea de sănătate a pacientului-9 (Patient Health 

Questionnaire-9, PHQ-9) este alcătuit din 9 itemi cu scorare obișnuită și este utilizat 

pentru evaluarea depresiei, la vârsta adultă. Instrumentul constituie o subscală a 

Chestionarului cu privire la starea de sănătate a pacientului (Patient Health 

Questionnaire, PHQ), care este un instrument amplu, dezvoltat de Spitzer et al. 

(1999) și utilizat pentru detectarea a 8 tulburări mentale: tulburare depresivă majoră, 

tulburare de panică, bulimie nervoasă, altă tulburare depresivă, altă tulburare de 

anxietate, abuz/dependență de alcool, tulburare de mâncat compulsiv, tulburare 

somatoformă (Kroenke et al., 2002).  

Completarea chestionarului PHQ-9 constă în indicarea disconfortului resimțit 

în ultimele 2 săptămâni, în urma celor 9 simptome depresive menționate. Răspunsurile 

sunt date pe o scală de tip Likert, cu valori de la 0 (Deloc) la 3 (Aproape zilnic). 

Scorul total se calculează însumând cei 9 itemi (aceștia au scorare obișnuită) și 

poate lua valori cuprinse între 0 și 27. Un scor ridicat indică un grad mai ridicat de 

severitate a depresiei: 0–4 minimă, 5–9 ușoară, 10–14 moderată, 15–19 moderat 

severă, 20–27 severă (Kroenke et al., 2001). Versiunea pentru populația românească a 

fost dezvoltată de Spitzer, Williams, Kroenke și colegii acestora și este disponibilă 

pentru utilizare liberă, pe siteul https://www.phqscreeners.com/. Indicele Cronbach 

alfa obținut în studiul actual, pentru chestionarul PHQ-9, a avut valoarea 0.90. 

2.4. ANALIZA STATISTICĂ 

Analiza statistică s-a realizat prin intermediul programelor Jasp, versiunea 0.14.1 

și Factor, versiunea 11.05.01, disponibile gratuit, pe internet, pentru cercetare. 

Primul eșantion a fost utilizat pentru investigarea fidelității și a structurii factoriale, 

iar al doilea eșantion a fost utilizat pentru confirmarea structurii factoriale obținute 

pentru primul eșantion, investigarea validității convergente și a influenței variabilelor 

https://www.phqscreeners.com/
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socio-demografice asupra scalei, precum și pentru identificarea valorilor de referință 

pentru severitatea elementelor psihologice corespunzătoare tulburării cu simptome 

somatice. Din primul eșantion au fost eliminate 10 seturi de chestionare (5 participanți 

nu au completat chestionarul în întregime, iar 5 participanți au avut un grad incert 

de reprezentativitate culturală pentru România – locuiesc în altă țară și nu au 

menționat numărul de ani în care au locuit în România), astfel încât analiza 

statistică s-a realizat pe un număr de 240 participanți. Din al doilea eșantion,  

au fost eliminate 9 seturi de chestionare (4 participanți nu au completat chestionarele  

în întregime, iar 5 participanți au avut un grad incert de reprezentativitate culturală 

pentru România), astfel încât analiza statistică s-a realizat pe un număr de  

441 participanți.  

Condiția de normalitate a datelor s-a verificat atât prin inspectarea grafică a 

histogramelor, cât și prin calculul indicatorilor de asimetrie (skewness) și boltire 

(kurtosis). Statisticile descriptive au fost prezentate ca medie ± abatere standard. 

Fidelitatea s-a investigat din perspectiva consistenței interne, calculându-se 

atât coeficientul Cronach alfa (utilizat de autorii versiunii originale a scalei), cât și 

coeficientul McDonald omega, considerat superior în estimarea fidelității (Revelle & 

Zinbarg, 2009). De asemenea, fidelitatea s-a investigat din perspectiva stabilității în 

timp a rezultatelor, la un interval de două săptămâni, calculându-se coeficientul de 

corelație Spearman (rs), adecvat pentru datele care nu au o distribuție normală.  

S-au verificat cele două condiții necesare pentru realizarea analizei factoriale 

exploratorii: 1) condiția de adecvare a eșantionului – valori peste 0.8 ale indicelui 

Kayser-Meyer-Olkin (KMO) (Field, 2000, apud Sava, 2011); 2) condiția de 

sfericitate – testul Barlett pentru sfericitate să fie semnificativ statistic (Hair et al., 

1995, Tabachnick & Fidell, 2007, apud Williams et al., 2010). Având în vedere că 

obiectivul analizei a constat în identificarea atributelor interne care stau la baza 

celor 12 itemi ai scalei, s-a recurs la extracția factorilor în axe principale (principal 

axis factoring) pentru a extrage factorii comuni. De asemenea, s-a utilizat o rotire 

oblică a factorilor, de tip Oblimin, întrucât era de așteptat ca factorii să coreleze 

între ei, ținând cont de faptul că aceștia corespund elementelor psihologice ale 

tulburării cu simptome somatice.  

Analiza factorială confirmatorie a constat în testarea modelului cu un factor, 

obținut pe primul eșantion. Pentru estimare, s-a utilizat varianta robustă a metodei 

celor mai mici pătrate ponderate diagonal (,,diagonally weighted least squares” – 

DWLS), aceasta fiind recomandată pentru datele de tip ordinal și/sau cele care se 

abat de la distribuția normală (Hancock & Mueller, 2013; Koğar & Yilmaz Koğar, 

2015; Mîndrilă, 2010). Gradul de adecvate a modelului cu un factor a fost evaluat 

prin intermediul următorilor indicatori statistici: a) χ2 (testul chi-pătrat) – este 

dezirabilă o valoare nesemnificativă statistic: p-value>0.05 (Barrett, 2007, apud 

Hooper et al., 2008); b) χ2/df (testul chi-pătrat relativ/normat) – valori între 1 și 5 

(Bollen, 1989, apud Guzmán-González et al., 2020), sunt dezirabile valorile mai 

mici; c) CFI (,,comparative fit index”) – sunt dezirabile valori de minim 0.95  
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(Hu & Bentler, 1999); d) TLI (,,Tucker-Lewis index”) – sunt dezirabile valori de 

minim 0.95 (Hu & Bentler, 1999); e) SRMR (,,standardized root mean square 

residual”) – sunt acceptabile valori de maximum 0.08 (Hu & Bentler, 1999);  

f) RMSEA (,,root mean square error of approximation”) – model bun pentru  

valori < 0.05, acceptabil pentru valori 0.05-0.08, marginal pentru valori 0.08-0.10 

și slab pentru valori > 0.10 (Browne & Cudeck, 1992, Steiger, 1989, apud Fabrigar 

et al., 1999); de asemenea, pentru un model destul de bun, este recomandat ca limita 

maximă a intervalului de încredere pentru valoarea respectivă să nu depășească 

0.08 (Sava, 2011). 

Validitatea convergentă s-a investigat prin corelația (coeficientul Spearman rs) 

dintre scorul obținut la scala SSD-12 și scorul obținut la chestionarul PHQ-9. 

Mărimea efectului s-a raportat sub forma coeficientului de determinare r2, cu 

următoarele valori reper: 0.01 – efect scăzut; 0.06 – efect mediu; 0.14 – efect 

puternic (Sava, 2011). Din cei 441 participanți, 3 nu au completat chestionarul PHQ-9 

în întregime (un item necompletat), iar datele lipsă s-au înlocuit cu media aritmetică a 

celorlalte scoruri ale instrumentului, în acord cu recomandările din literatura de 

specialitate (Kocalevent et al., 2013; Löwe et al., 2008; Shin et al., 2020; Shrive  

et al., 2006). 

Influența variabilelor socio-demografice s-a investigat prin comparații între 

diverse grupuri și s-au utilizat teste neparametrice, adecvate pentru datele care nu 

au o distribuție normală: testul U al lui Mann-Whitney (pentru gen, vârstă, status 

relațional și nivel educațional) și testul H al lui Kruskal-Waills (pentru venit).  

3. REZULTATE 

3.1. STATISTICI DESCRIPTIVE ȘI CORELAȚII ÎNTRE ITEMI 

În anexa nr. 1 se regăsesc mediile, abaterile standard, indicatorii de asimetrie 

(skewness) și boltire (kurtosis), atât pentru cei 12 itemi ai scalei, cât și pentru scorul 

total. Pentru o distribuție normală, este necesar ca scorurile Z pentru skewness și 

kurtosis (calculate ca raport între valoarea absolută și eroarea standard) să se afle în 

următoarele intervale: 1) (-3.29, 3.29) – pentru eșantioanele de 50–300 de participanți; 

2) ZSkewness: (-2, 2) și ZKurtosis: (-7, 7) – pentru eșantioanele de peste 300 de participanți, 

conform recomandărilor propuse de Kim (2013). Valorile obținute indică faptul că 

datele nu au o distribuție normală. Corelațiile dintre itemi au valori medii, 

majoritatea fiind cuprinse în intervalul 0.30–0.50. 

3.2. FIDELITATEA 

S-au obținut valori ridicate pentru coeficienții Cronbach alfa și McDonald 

omega, similare valorilor obținute pentru instrumentul original, pe populația generală 

(Toussaint et al., 2017), conform tabelului nr. 1. De asemenea, rezultatele au 

indicat o bună stabilitate în timp a scorului total al scalei.  
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Tabelul nr. 1 

Consistența internă și stabilitatea test-retest pentru Scala pentru tulburarea  

cu simptome somatice – criteriul B (SSD-12) 

SSD-12 – Versiunea în limba română SSD-12 – Versiunea originală 

Cronbach α 

(N=240) 

 

McDonald ω 

(N=240) 

 

Spearman rs 

(stabilitate test-retest) 

(N=68) 

Cronbach α 

(N=698) 

0.937 0.940 0.87* 0.95 
 

 Notă: *p<0.001  

3.3. STRUCTURA FACTORIALĂ 

Analiza factorială exploratorie 
 

Condițiile necesare pentru realizarea analizei factoriale exploratorii au fost 

îndeplinite: 1) valoarea indicelui Kayser-Meyer-Olkin (KMO) peste 0.8 (KMO=0.937); 

b) testul Barlett semnificativ statistic (χ2(66)=2162.057, p<0.001). Metoda analizei 

paralele și criteriul grafic al lui Cattell au indicat o soluție cu un factor, care explică 

58.2% din totalul dispersiei. Fiecare dintre cei 12 itemi a fost saturat în acest factor, 

conform tabelului nr. 2. 

Tabelul nr. 2 

Rezultatele analizei factoriale exploratorii 

Itemi SSD-12 Saturație  

Item 1 0.733 

Item 2 0.773 

Item 3 0.860 

Item 4 0.736 

Item 5 0.825 

Item 6 0.807 

Item 7 0.354 

Item 8 0.828 

Item 9 0.848 

Item 10 0.606 

Item 11 0.827 

Item 12 0.806 

Analiza factorială confirmatorie 
 

Modelul cu un factor și 12 itemi a fost testat prin analiză factorială 

confirmatorie, pe un alt eșantion, obținându-se rezultatele din tabelul nr. 3. 
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Tabelul nr. 3 

Rezultatele analizei factoriale confirmatorii 

Model χ2 (df) χ2/df CFI TLI SRMR RMSEA [95% CI] 

un factor, 

12 itemi 

χ2(54)=148.46, 

p<0.001 
2.75 0.995 0.994 0.046 0.063 [0.039 – 0.074] 

 
 

Testul χ2 indică diferențe semnificative între matricea datelor brute și 
matricea obținută pe baza legăturilor specificate în model (Sava, 2011). Valoarea 
semnificativă a testului χ2 se poate datora dimensiunii ridicate a eșantionului și nu 
poate fi considerată un criteriu pentru respingerea modelului, recomandându-se 
utilizarea indicatorului χ2/df. Valoarea indicatorului χ2/df este bună (se află între  
1 și 5, fiind mai apropiată de 1). De asemenea, valorile SRMR, RMSEA, CFI și 
TLI sunt adecvate. Astfel, se poate concluziona că modelul cu un factor și 12 itemi 
este validat.  

3.4. VALIDITATEA CONVERGENTĂ 

Validitatea convergentă a fost testată pe populația generală, de către autorii 
variantei originale a instrumentului, pentru mai multe constructe, inclusiv depresia, 
obținându-se o corelație semnificativă statistic (rs=0.64, p<0.001) între aspectele 
psihologice ale tulburării cu simptome somatice și depresie (Toussaint et al., 2017). 
Pentru eșantionul românesc, s-a obținut o corelație semnificativă statistic și efect 
puternic între elementele psihologice și depresie (rs=0.49, rs

2=0.24 p<0.001). 

3.5. INFLUENȚA VARIABILELOR SOCIO-DEMOGRAFICE 

Comparațiile între grupuri, în funcție de caracteristicile socio-demografice,  
se regăsesc în anexa nr. 2. Conform rezultatelor, simptomele psihologice ale 
tulburării cu simptome somatice nu diferă în funcție de aceste variabile. 

3.6. VALORILE DE REFERINȚĂ PENTRU SSD-12 

Pentru determinarea valorilor de referință, s-a recurs la un procedeu similar 
celui utilizat de autorii variantei originale a instrumentului, pentru populația 
generală, considerându-se următoarele trepte pentru severitatea simptomatologiei: 
percentila 80 – nivel mediu; percentila 90 – nivel ridicat; percentila 95 – nivel 
foarte ridicat (Toussaint et al., 2017). Așadar, valorile de referință pentru populația 
românească au fost: 15 – nivel mediu; 20 – nivel ridicat; 26 – nivel foarte ridicat. 

4. DISCUȚII ȘI CONCLUZII 

Scala pentru tulburarea cu simptome somatice – criteriul B (Somatic Symptom 
Disorder – B Criteria Scale, SSD-12), tradusă în limba română, prezintă proprietăți 
psihometrice foarte bune în rândul populației generale. Consistența internă ridicată 
(Cronbach α=0.94) și stabilitatea în timp a rezultatelor, la un interval de două 
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săptămâni (rs=0.87), confirmă fidelitatea scalei. Modelul cu un factor general și  
12 itemi s-a dovedit adecvat pentru populația generală, ceea ce este în concordanță 
cu rezultatele obținute de autorii variantei originale a scalei (Toussaint et al., 2017). 
Validitatea convergentă a fost susținută prin corelația semnificativă statistic între 
elementele psihologice ale tulburării cu simptome somatice și depresie (rs=0.49, 
p<0.001). De asemenea, rezultatele au indicat că influența variabilelor socio-demografice 
asupra SSD-12 nu este statistic semnificativă. În plus, s-a constatat că valorile de 
referință pentru severitatea medie, ridicată și foarte ridicată ale simptomatologiei 
psihologice specifice tulburării cu simptome somatice sunt: 15, 20 și 26.  

Acest studiu reprezintă primul studiu care investighează proprietățile psihometrice 

ale Scalei pentru tulburarea cu simptome somatice – criteriul B (Somatic Symptom 

Disorder – B Criteria Scale, SSD-12) în rândul populației generale din România. 

Un alt avantaj al cercetării de față îl reprezintă diversitatea eșantionului și, în mod 

special, includerea participanților din toate regiunile României. Până în prezent, 

acest chestionar este singurul care permite evaluarea criteriului B al tulburării cu 

simptome somatice, și anume elementele cognitive, afective și comportamentale 

ale acestei afecțiuni. Instrumentul are avantajul de a fi ușor de utilizat în practică, 

datorită numărului redus de itemi. De asemenea, poate fi utilizat pentru diferite 

categorii de vârstă (adolescenți, adulți tineri, adulți vârstnici). Totodată, scala este 

adecvată atât pentru populația generală, cât și pentru populația clinică, având 

proprietăți psihometrice foarte bune.  

Există, însă, anumite limite ale studiului. În primul rând, studiul a cuprins 

doar chestionare cu autoadministrare, fără să fie incluse și interviuri clinice, care ar 

fi putut susține diagnosticul. De asemenea, eșantionul a fost divers, însă nu a reflectat 

în totalitate stratificarea națională în funcție de caracteristicile socio-demografice, 

astfel încât se recomandă precauție în generalizarea rezultatelor pe alte populații.  

În plus, acest studiu nu este suficient pentru confirmarea modelului unifactorial în 

rândul populației generale, ci sunt necesare studii ulterioare, care să testeze acest 

model, pe alte eșantioane. 

Ținând cont de aspectele menționate, se poate concluziona că versiunea 

românească a Scalei pentru tulburarea cu simptome somatice – criteriul B (Somatic 

Symptom Disorder – B Criteria Scale, SSD-12) este adecvată pentru investigarea 

aspectelor psihologice ale tulburării cu simptome somatice (criteriul B) în rândul 

populației generale, prezentând proprietăți psihometrice foarte bune. Studiul actual 

reprezintă un pas esențial în adaptarea acestei scale pe populația generală din 

România și oferă informații relevante cu privire la specificul structurii factoriale a 

scalei, pe acest tip de populație, venind în completarea rezultatelor obținute de 

Ionescu et al. (2021) în rândul populației clinice. Chestionarul poate fi utilizat în 

studiile viitoare, pe eșantioane atât din populația generală, cât și din populația 

clinică, pentru a investiga dacă scala prezintă proprietăți psihometrice similare 

rezultatelor obținute, până în prezent, pe populația românească. De asemenea,  

scala poate fi valorificată în construirea unui nou instrument cu autoadministrare,  
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pentru diagnosticarea tulburării cu simptome somatice, care să permită evaluarea 

tuturor celor trei criterii de diagnostic și să simplifice, astfel, procedeul laborios de 

investigare a simptomatologiei (la momentul actual, fiecare criteriu de diagnostic 

este evaluat printr-un instrument diferit). 

 Primit în redacție la: 22.09.2021 
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REZUMAT 

Cercetarea de față a avut ca obiectiv traducerea Scalei pentru tulburarea cu simptome somatice – 
criteriul B (Somatic Symptom Disorder – B Criteria Scale, SSD-12) (Toussaint et al., 2016) și 
investigarea proprietăților psihometrice ale scalei în rândul populației generale din România. 
Chestionarul oferă posibilitatea de a evalua aspectele cognitive, afective și comportamentale ale 
tulburării cu simptome somatice, conform criteriilor de diagnostic din DSM-5 (APA, 2013). S-au 
utilizat două eșantioane (N1=250, N2=450) pentru a testa consistența internă, stabilitatea în timp a 
rezultatelor, structura factorială, validitatea convergentă, influența variabilelor socio-demografice și, 
totodată, pentru a determina valorile de referință pentru severitatea simptomatologiei psihologice. 
Participanții (vârste cuprinse între 18 și 71 ani) au completat o fișă cu datele socio-demografice și 
Scala pentru tulburarea cu simptome somatice – criteriul B (Somatic Symptom Disorder – B Criteria 
Scale, SSD-12), iar cei din al doilea eșantion au completat, în plus, Chestionarul cu privire la starea de 
sănătate a pacientului-9 (Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9) (Kroenke et al., 2001), care 

https://www.phqscreeners.com/
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evaluează depresia. Rezultatele au indicat o consistență internă excelentă (Cronbach α=0.94) și o 
stabilitate foarte bună, în timp, a rezultatelor, la retestarea după două săptămâni (rs=0.87, p<0.001). 
Analizele factoriale exploratorie și confirmatorie au susținut modelul unifactorial, cu 12 itemi, obținut 
de autorii variantei originale a scalei în rândul populației generale (Toussaint et al., 2017). Validitatea 
convergentă a fost confirmată prin corelația dintre scorurile obținute la chestionarele SSD-12 și  
PHQ-9 (rs=0.49, p<0.001). Influența variabilelor socio-demografice asupra SSD-12 nu a fost statistic 
semnificativă. Valorile de referință pentru severitatea medie, ridicată și foarte ridicată a simptomatologiei 
psihologice au fost 15, 20 și 26. Proprietățile psihometrice ale versiunii românești ale SSD-12 susțin 
oportunitatea utilizării scalei pentru investigarea aspectelor psihologice ale tulburării cu simptome 
somatice în rândul populației generale. 

 
ANEXE 

 
ANEXA 1 

Statistici descriptive pentru itemii și scorul total al Scalei pentru tulburarea  

cu simptome somatice – criteriul B (SSD-12) 
 

 

Item/ 

Scor total 
M SD 

Skewness  

(Eroare standard) 

Kurtosis  

(Eroare standard) 

Eșantionul 1 (N=240) 

Item 1 0.738 0.907 1.155 (0.157) 0.981 (0.313) 

Item 2 1.046 0.947 0.742 (0.157) 0.504 (0.313) 

Item 3 0.667 0.967 1.496 (0.157) 1.901 (0.313) 

Item 4 0.475 0.802 1.969 (0.157) 4.267 (0.313) 

Item 5 0.762 0.984 1.395 (0.157) 1.725 (0.313) 

Item 6 0.421 0.783 2.059 (0.157) 4.266 (0.313) 

Item 7  0.892 1.096 1.024 (0.157) 0.172 (0.313) 

Item 8 0.650 1.008 1.415 (0.157) 1.086 (0.313) 

Item 9 0.625 1.007 1.650 (0.157) 2.047 (0.313) 

Item 10 0.421 0.799 1.876 (0.157) 2.822 (0.313) 

Item 11 0.933 1.049  0.990 (0.157) 0.383 (0.313) 

Item12 0.704 0.968 1.321 (0.157) 1.151 (0.313) 

Scor total 8.333 8.736 1.345 (0.157) 1.510 (0.313) 

Eșantionul 2 (N=441) 

Item 1 0.764 0.936 1.204 (0.116) 1.026 (0.232) 

Item 2 1.125 0.975 0.694 (0.116) 0.177 (0.232) 

Item 3 0.669 0.884 1.433 (0.116) 1.974 (0.232) 

Item 4 0.501 0.853 2.059 (0.116) 4.486 (0.232) 

Item 5 0.816 0.989 1.183 (0.116) 0.898 (0.232) 

Item 6 0.463 0.817 2.081 (0.116) 4.468 (0.232) 

Item 7  1.188 1.275 0.694 (0.116)     – 0.702 (0.232) 

Item 8 0.662 1.030 1.591 (0.116) 1.789 (0.232) 

Item 9 0.610 0.923 1.582 (0.116) 2.094 (0.232) 

Item 10 0.422 0.844 2.331 (0.116) 5.378 (0.232) 

Item 11 0.946 1.109 1.033 (0.116) 0.267 (0.232) 

Item12 0.687 0.978 1.451 (0.116) 1.565 (0.232) 

Scor total 8.853 8.827 1.559 (0.116) 2.969 (0.232) 
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ANEXA 2 

Influența variabilelor socio-demografice asupra scorului total obținut la SSD-12 
 

Variabilă  

socio-demografică 

N (%) Scor 

(Mediană) 

Diferențe între grupuri 

Gen 

   Bărbați 

   Femei 

441 

48 (11%) 

393 (89%) 

 

4.00 

7.00 

U=8607; p=0.322 

 

Vârstă 

   Sub 30 ani 

   Minim 30 ani 

441 

356 (81%) 

  85 (19%) 

 

6.00 

7.00 

U=15215.5; p=0.936 

Status relațional 

   Singur  

   Într-o relație 

441 

132 (30%) 

309 (70%) 

 

5.00 

7.00 

U=20904; p=0.677 

Nivel educațional 

   Studii medii 

   Studii superioare 

441 

175 (40%) 

266 (60%) 

 

7.00 

6.00 

U=24948.5; p=0.200 

Venit 

   Scăzut  

   Mediu 

   Ridicat  

441 

223 (51%) 

176 (40%) 

42 (9%) 

 

6.00 

7.00 

7.00 

H(2)=1.607; p=0.448 

 
Notă: S-au utilizat testele Mann-Whitney U și Kruskal-Waills H. Mărimea efectului nu s-a 

raportat deoarece diferențele între grupuri nu au fost statistic semnificative. 
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Abstract 

The present study examine the psychometric qualities of the Romanian version of the Positive 

Psychological Functioning FPP scale (Merino and Privado, 2015) and was conducted on a sample of 

220 participants from the general population. The Positive Psychological Functioning can be 

conceptualized as a second-order factor that encompassing eleven dimensions (autonomy, resilience, 

self-esteem, purpose in life, enjoyment, optimism, curiosity, creativity, humor, environmental mastery 

and vitality). The results obtained in the present approach showed that the hierarchical factor model 

presented a relatively good fit χ²(484) = 1150.28, p < .001, χ²/df = 2.37, RMSEA = .079, RMR = .047, 

CFI = .89 with a value of the reliability coefficient for the eleven subscales as well as the whole 

instrument of .83-.96.; and reconfirm the conclusions of the validation studies conducted in the 

Spanish, Mexican and Portuguese cultural contexts, as long on the factorial structure and on the 

psychometric properties of the instrument. The Positive Psychological Functioning FPP scale is a new 

tool that provides an image of the configuration of psychological resources that is available to the 

adult persons and allows a short general and specific assessment of healthy psychological functioning. 

Cuvinte-cheie: funcționare psihologică pozitivă, chestionar FPP, validitate, analiză factorială, 

fidelitate. 

Keywords: positive psychological functioning, FPP scale, validity, factor analysis, reliability. 

1. INTRODUCERE 

Chestionarul de evaluare a Funcționării Psihologice Pozitive este un instrument 

nou, care oferă o imagine a configurației de resurse psihologice de care dispune 

persoana adultă, fiind unul dintre puținele instrumente care își propune să măsoare 

11 resurse psihologice cheie cu doar 33 de itemi. Prezentul demers științific supune 

atenției rezultatele analizei principalelor calități psihometrice ale acestui instrument. 

Resursele, definite ca „acele obiecte, caracteristici personale, condiții sau 

energii care sunt centrale pentru supraviețuire și pentru atingerea obiectivelor și 

sunt comune unui larg grup de oameni” (Hobfoll et al., 2018, p. 113), nu apar izolat,  

ci sunt structurate ierarhic într-o rețea ecologică. Sunt considerate resurse-cheie 
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acele caracteristicile personale care permit utilizarea unui coping eficient și 

facilitează utilizarea optimă a celorlalte resurse, având o valoare instrumentală în 

reziliență. Așa cum arată Hobfoll (1989, 2002), autorul teoriei conservării 

resurselor, după tipul lor, resursele pot fi: resurse personale, cum ar fi optimismul 

și stima de sine (caracteristici individuale care ajută o persoană să facă față cu 

succes stresului și provocărilor), condiții cum ar fi starea de a fi căsătorit, de a fi 

angajat, de a fi șef etc. (stări apreciate deoarece conferă statut sau oferă acces la 

alte resurse), resurse materiale, spre exemplu locuința, autovehicolul, hainele 

(obiecte fizice care ne îndeplinesc nevoile de bază sau care sunt apreciate pentru că 

raritatea și prestigiul lor ridică statutul social) și resurse energetice, precum timpul 

și sănătatea (resurse finite utilizate pentru a dobândi alte resurse). 

Resursele, la fel ca surogatele sale (de exemplu, capitalul), sunt considerate 

elementele centrale implicate în procesele de adaptare ale individului la provocările 

vieții (Cullati et al., 2018) și apar în numeroase cercetări din diverse domenii ale 

psihologiei. Strategia de analiză, adoptată de regulă în studii, este orientată spre 

cuantificarea influenței unui subset limitat de resurse relevante obiectivelor de 

cercetare care au fost măsurate utilizând instrumente consacrate (Halbesleben 

J.R.B. et al., 2014). 

Ca o excepție, în 2007, Institutul Fericirii din Madrid a realizat una dintre 

cele mai ambițioase studii făcute pe acest subiect în Spania. Au fost măsurate mai 

multe variabilele socio-demografice și psihologice, instrumentele fiind aplicate 

unui eșantion reprezentativ de 3000 de participanți, cu scopul de a înțelege modul 

cum resursele psihologice cheie sunt organizate. Astfel, autorii Merino și Privado 

au ajuns la un subset de 11 resurse psihologice cheie (autonomie, reziliență, stima 

de sine, sens în viață, voioșie, optimism, curiozitate, creativitate, umor, stăpânirea 

sau controlul mediului și vitalitate) interconectate între ele într-o structură 

ierarhică, formând un singur construct superior pe care l-au denumit Funcționare 

psihologică pozitivă (engl. Positive Psychological Functioning – PPF). 

Autorii amintiți anterior au ales termenul de funcționare, deoarece toate 

aceste resurse sunt legate de gestionarea stresului; termenul psihologică, pentru că 

resursele sunt de natură psihologică, iar termenul pozitivă, datorită legăturii lor cu 

starea de bine. Folosind o analogie, autorii susțin că: „este ca și cum funcționarea 

psihologică pozitivă (FPP) ar fi o moleculă formată din mai mulți atomi 

interconectați (resursele personale) a căror contribuție la moleculă depinde de 

magnitudine, (...) dacă un atom este afectat, acest lucru îi afectează și pe ceilalți 

atomi, dar FPP rămâne aproape la fel” (Merino și Privado, 2015, p. 52). 

Structurarea resurselor într-o rețea a fost surpinsă și de Hobfoll (1989, 2002), 

arătând că și resursele-cheie, asemenea celorlalte resurse, par a fi într-o anumită 

măsură legate între ele. Asocierea resurselor a fost studiată și de alți autori, spre 

exemplu Cozzarelli (1993) a identificat faptul că stima de sine, optimismul și 

sentimentul de control se influențează reciproc, când una este ridicată, tinde să le 

potențeze și pe celelalte; iar Rini et al. (1999) au observat că măiestria (controlul 
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mediului), optimismul și stima de sine corelează foarte puternic între ele, părând a 

face parte dintr-un construct superior. 

Instrumentul dezvoltat de Merino și Privado, care își propune să măsoare 

configurația resurselor psihologice cheie, a fost publicat în 2015 și are în componență 

11 scale a câte 3 itemi care identifică caracteristicile personale prezentate în 

Tabelul nr. 1. 

Tabelul nr. 1  

Resursele psihologice definite operațional și itemii din chestionarul FPP 

RESURSĂ DEFINIȚIE ITEMI 

Stimă de sine Sentimentul global de a se 

accepta pe sine și propria 

valoare. 

(Rosenberg, 1965) 

1. Îmi place felul meu de a fi. 

18. Sunt mândru că sunt așa cum sunt. 

20. Dacă ar fi să mă nasc din nou, n-aș schimba 

nimic la mine. 

Reziliență Abilitatea de a depăși 

adversitățile și chiar de a 

crește datorită acestor 

experiențe. 

(Rutter, 1985) 

2. Nu renunț ușor în fața greutăților vieții. 

14. În fața dificultăților devin puternic. 

25. Depășirea dificultăților mă întăresc. 

Optimism Credința stabilă și generală că 

lucruri bune se vor întâmpla.  

(Scheier și Carver, 1987) 

3. Mă consider o persoană optimistă. 

15. Văd întotdeauna partea pozitivă a lucrurilor. 

21. Mă aștept ca viitorul să îmi aducă mai mult 

bine decât rău. 

Creativitate Abilitatea de a găsi soluții 

originale și valoroase 

problemelor. 

(Young, 1985) 

4. Știu să găsesc noi utilizări pentru lucruri. 

9. Ştiu cum să fac analogii, cum să combin lucruri 

disparate şi să găsesc ceva nou. 

12. Sunt capabil să văd lucrurile din puncte de 

vedere complet diferite. 

Autonomie Autodeterminare și 

independență, capacitatea de a 

rezista presiunilor sociale. 

(Ryff, 1989) 

5. Am încredere în părerile mele și sunt sigur pe 

mine. 

8. Deciziile importante din viaţa mea, bune sau 

rele, sunt luate de mine. 

10. Dețin frâiele vieții mele. 

Control al 

mediului 

Abilitatea de a gestiona 

eficient activitățile și cerințele 

cotidiene și de a trăi în 

armonie cu propriile scopuri, 

nevoi și valori. 

(Ryff, 1989)  

6. Îmi împac în mod adecvat viaţa profesională, 

socială şi personală. 

22. Reușesc cu greu să mă ocup de toate lucrurile 

de zi cu zi: familie, muncă, prieteni(i) 

31. Mă ocup de toate obligațiile pe care le am în 

mod adecvat și fără stres. 

Vitalitate Sentimentul de a fi vivace, 

plin de energie. 

(Ryan și Deci, 2001) 

7. Sunt plin de vitalitate. 

28. Sunt o persoană entuziastă, vioaie din fire. 

32. Sunt o persoană plină de energie. 

Sens în viață Sentimentul că viaţa (atât cea 

actuală, cât şi cea din trecut) 

are o direcţie, scopuri şi 

obiective asociate. 

(Ryff, 1989) 

11. Sunt pe deplin concentrat pe atingerea 

obiectivelor vieții mele. 

24. Mă străduiesc să realizez lucrurile care sunt 

importante pentru mine. 

26. Sunt pe calea cea bună pentru a-mi atinge 

scopurile. 
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Tabelul nr. 1 (continuare) 

RESURSĂ DEFINIȚIE ITEMI 

Umor Capacitatea de a observa 

părțile amuzante ale vieții, 

abilitatea de a râde și de a-i 

face și pe alții să râdă cu 

ușurință. 

(Peterson și Seligman, 2004) 

13. Să întâmpin situațiile cu umor este foarte 

important în viața mea. 

23. În multe situații sunt capabil să găsesc și ceva 

amuzant. 

29. Încerc să găsesc umor în orice împrejurare. 

Voioșie Abilitatea de a identifica și de 

a exploata experiențele 

pozitive cotidiene. 

(Huta și Ryan, 2010) 

16. Mă bucur de lucrurile mărunte pe care viața 

mi le oferă în fiecare zi. 

19. Mă simt bine în aproape orice situație. 

33. În viață sunt multe lucruri care mă umplu de 

entuziasm. 

Curiozitate Abilitatea de a fi interesat de 

cunoașterea unor lucruri noi. 

(Kashdam et al., 2009) 

17. Mă interesează tot ce se întâmplă în jurul 

meu. 

27. Multe lucruri în viață îmi trezesc curiozitatea 

și interesul. 

30. Sunt interesat să învăț și să descopăr lucruri 

noi. 

 

Așa cum reiese din analizele realizate de cei doi cercetători care au propus 

instrumentul, precum și din rezultatele prezentului demers, proprietățile psihometrice 

ale FPP sunt foarte bune. 

Consistența internă indicată de coeficientul Cronbach  este de .91, iar 

structura internă presupune 11 factori primari organizați într-un model ierarhic cu 

un factor secundar. Validitatea convergentă verificată prin studiul asocierii dintre 

scalele chestionarului și alte instrumente care măsoară aceleași constructe a fost 

susținută de date pentru 8 din cele 11 scale. Asocieri mai slabe au fost identificate 

pentru scala de autonomie și scala de voioșie. 

Validitatea de criteriu a fost analizată prin studiul asocierii dintre funcționarea 

psihologică pozitivă și emoții (pozitive și negative), respectiv simptomatologia 

depresivo-anxioasă. Cele mai puternice corelații pozitive ale scorului general 

obținut la chestionarului FPP au fost identificate cu PANAS Afect Pozitiv (.73), 

rezultatul fiind consistent cu teoria extinderii și elaborării resurselor psihologice 

(engl. Broaden and Build Theory), care susține relația apropiată dintre resursele 

psihologice și emoțiile cu valență pozitivă (Fredrickson, 2016). După cum era de 

așteptat, scorul total FPP corelează negativ cu emoțiile negative măsurate cu scala 

de afecte negative PANAS (-.49), cu severitatea simptomelor depresive evaluată cu 

inventarul de depresie BDI (-.49) și anxietatea ca trăsătură măsurată cu STAI (-.37). 

Chestionarul a fost adaptat și validat pe populația de studenți din Portugalia 

(Oliveira et al., 2018), dar și pe populația generală din Mexic (Merino et al., 2015). 

Cu ocazia studiilor de validare realizate în aceste contexte culturale diferite, atât 

structura factorială, cât și propietățile psihometrice referitoare la validitatea de 

construct și fidelitatea chestionarului au fost reconfirmate. 
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2. PRECIZĂRI METODOLOGICE 

Obiectivele urmărite în prezentul studiu au vizat traducerea, adaptarea și 

analiza proprietăților psihometrice ale Chestionarului de funcționare psihologică 

pozitivă. 

2.1. TRADUCEREA ȘI ADAPTAREA CHESTIONARULUI PPF 

Traducerea, adaptarea și validarea instrumentului pe populația din România 

s-au realizat cu acordul autorilor. Traducerea instrumentului a fost realizată de doi 

traducători, iar retroversiunea de o persoană bilingvă. 

Deoarece s-au identificat mici diferențe, acestea au fost analizate de către trei 

psihologi cu experiență în asistența psihologică a persoanelor adulte. În baza 

variantei de limbă engleză și a definițiilor constructelor vizate, aceștia au oferit 

sugestii pe baza cărora s-a ajuns la o formă intermediară care a fost supusă 

pretestării. Pretestarea a fost realizată prin administrarea chestionarului la un lot de 

40 de participanți (o parte dintre ei experți psihologi) care au avut posibilitatea de a 

exprima opinii referitoare la claritatea instructajului, calitatea formulării itemilor și 

ușurința completării. Pe baza pretestării, s-a decis modificarea unor itemi. 

Pentru a surpinde mai bine constructele vizate, unii itemi au fost reformulați: 

itemul 5 „Am încredere în mine însumi și sunt sigur pe mine” în „Am încredere în 

părerile mele și sunt sigur pe mine” (autonomie); itemul 19 „Sunt o persoană 

entuziastă” în „Sunt o persoană entuziastă, vioaie din fire” (vitalitate); iar itemul 23 

„Sunt capabil să râd în multe situații” a fost modificat în „În multe situații sunt 

capabil să găsesc și ceva amuzant”, pentru a surpinde mai bine umorul persoanei. 

Pentru claritate și evitarea interpretărilor alternative, itemul 10 „Preiau frâiele vieții 

mele” a fost modificat în „Dețin frâiele vieții mele” (autonomie); itemul 13 „Simțul 

umorului este foarte important în viața mea” în „Să întâmpin situațiile cu umor este 

foarte important în viața mea” (umor); itemul 21 „Cred că viitorul îmi va aduce mai 

mult bine decât rău” în „Mă aștept ca viitorul să îmi aducă mai mult bine decât rău” 

(optimism), iar itemul 30 „Îmi place să învăț și să descopăr lucruri noi” a fost 

modificat în „Sunt interesat să învăț și să descopăr lucruri noi” pentru a surprinde 

curiozitatea nebiasată de activitățile școlare. 

2.2. PARTICIPANȚI ȘI PROCEDURĂ 

Datele psihometrice analizate au la bază prelucrarea răspunsurilor a 220 de 

subiecți adulți. Chestionarul a fost generat și aplicat online utilizând platforma 

SoSciSurvey (Leiner, 2021). Consimţământul informat a fost obţinut de la fiecare 

participant premergător completării bateriei de teste. 

Eșantionul inițial a fost compus din 258 de subiecți, participarea fiind 

voluntară și neremunerată. După eliminarea scorurilor extreme, identificate 
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utilizându-se criteriul pătratului distanţei propus de Mahalanobis (p < 0,01), s-a 

ajuns la eșantionul final. Pentru determinarea mărimii eșantionului, s-a luat în 

considerare recomandarea generală de 2–20 de subiecți per item cu un minim 

absolut de 100–250 (Sava, 2004). În cazul de față, raportul itemi-subiecți fiind de 

6.66, ceea ce îndeplinește criteriile legate de mărimea eșantionului. Deoarece toți 

itemii au fost obligatorii, nu au fost înregistrate scoruri lipsă. 

Din perspectiva eșantionului final, acesta a inclus 53.6% femei și 46.4% bărbați. 

Distribuția pe vârste arată o participare mai intensă a adulților tineri (sub 25 de ani: 

51.7%; de la 26 la 35 de ani: 20.5%; între 36 și 45 de ani: 17.3%, de la 46 la 55 de 

ani: 9.1%, iar peste 55 de ani: 1.4%). Din perspectivă profesională, majoritatea 

respondenților au fost angajați (94.1%), iar din perspectiva familială au predominat 

cei căsătoriți și cei care trăiesc în relație consensuală (58.2%). 

2.3. INSTRUMENTE UTILIZATE PENTRU VALIDARE 

Stima de sine a fost măsurată cu versiunea în limba română a scalei 

Rosenberg (Rosenberg, 1965). Scala, compusă din 10 itemi, a fost adaptată pe 

populația românească de Robu et al. (2015). Pentru eşantionul care a participat la 

prezentul studiu, consistenţa internă a fost bună (α = .84). 

Reziliența a fost măsurată cu versiunea în limba română a Scalei scurte de 

reziliență (Brief Resilience Scale/BRS – Smith et al., 2008). Brief Resilience 

Scale/BRS, compusă din 6 itemi, a fost tradus și adaptat pe populație românească 

de către Robu și Pruteanu (2015). Pentru eşantionul care a participat la prezentul 

studiu, consistenţa internă a fost bună (α = .87). 

Autonomia, sensul vieții și controlul mediului au fost măsurate cu scalele în 

limba română a Chestionarului Stării de bine Psihologice (PWBS – Psychological 

Well-Being Scale – Ryff, 1989). În cercetarea de față a fost utilizată varianta lungă 

cu câte 14 itemi pentru fiecare dimensiune măsurată. Chestionarul a fost adaptat pe 

populația românească de Kallay și Rus (2014) și de Lustrea et al. (2018). Pentru 

eşantionul care a participat la prezentul studiu, consistenţa internă a fost satisfăcătoare 

pentru sensul vieții (α = .71), bună pentru autonomie (α = .85) și foarte bună pentru 

scala de control al mediului (α = .91). 

Voioșia a fost măsurată cu scala de voioșie a chestionarului NEO-PI-R 

(Inventarul NEO PI-R (Neuroticism Extraversion – Openness Personality 

Inventory – Revised, E6: Cheerfulness, The 30 NEO-PI-R Facet Scales – Goldberg 

et al., 2006, Costa et al., 2008). Studiul pilot în vederea adaptării pe populație 

românească a scalei care măsoară voioșia, emoțiile pozitive sau tendinţa de a trăi 

stări emoţionale pozitive, precum bucuria, veselia, fericirea (o fațetă a extroversiunii),  

a fost realizată de Iliescu et al. (2015). Pentru eşantionul din prezentul studiu, 

consistenţa internă a fost satisfăcătoare (α = .80). 

Creativitatea, vitalitatea, curiozitatea și umorul au fost măsurate cu scalele 

Chestionarului virtuților în acțiune (Originality / Creativity, Zest / Enthusiasm / 
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Vitality, Curiosity, Humor / Playfulnes, VIA – Value in action – Peterson și 

Seligman, 2004) care are câte 10 itemi pentru fiecare caracteristică. Studiul pilot în 

vederea adaptării pe populație românească a fost realizată de Iliescu et al. (2015). 

Pentru eşantionul participant la prezentul studiu, consistenţa internă a fost bună 

pentru toate scalele aplicate (α = .84 pentru umor, fost α = .83 pentru curiozitate,  

α = .81 pentru creativitate, α = .87 pentru vitalitate). 

Optimismul a fost evaluat cu Testul Orientării în Viață – Revizuit (The Life 

Orientation Test-Revised – LOT–R, Scheier et al., 1994). Prima variantă a 

chestionarului a fost tradusă și adaptată de Băban (1998). Pentru eşantionul care a 

participat la prezentul studiu, consistenţa internă a fost satisfăcătoare (α = .79). 

Satisfacția față de viață a fost măsurată cu varianta în limba română a Scalei 

satisfacției față de viață (SWLS – The Satisfaction with Life Scale – Diener et al., 

1985) compusă din 5 itemi, destinat evaluării cognitive globale a satisfacției față de 

propria viață. Scala a fost adaptată pe populația românească de Stevens et al. 

(2012). Pentru eşantionul care a participat la prezentul studiu, consistenţa internă a 

fost excelentă (α = .91). 

Autoeficacitatea a fost măsurată cu scala de autoeficacitate generală, 

instrument destinat să măsoare percepția privind abilitatea persoanei de a performa 

în diferite situații (GSES – The General Self-Efficacy Scale – Schwarzer și 

Jerusalem (1993). Are bune proprietăți psihometrice, consistența internă raportată 

de autori fiind între .75–.90. Scala, compusă din 10 itemi, a fost dezvoltată în 

Germania și tradusă ulterior în 28 de limbi, inclusiv în limba română (Băban, 

1998). Pentru eşantionul care a participat la prezentul studiu, consistenţa internă a 

fost excelentă (α = .91). 

     2.4. ANALIZA STATISTICĂ 

Analiza statistică a vizat calcularea indicatorilor utilizați în studierea fidelității și 

a validității instrumentelor psihologice. Validitatea s-a analizat prin studiul matricei 

de corelații și prin analiza factorială confirmatorie. 

Modelul factorial obținut a fost testat prin analiză factorială confirmatorie 

utilizând Pachetul statistic pentru științe sociale (Statistical Package for the Social 

Sciences SPSS și Amos versiunea 20). 

Validitatea de conținut a fost verificată atât în etapa de pretestare, cât și în 

etapele ulterioare. Validitatea de construct a fost studiată din perspectiva analizei 

măsurii în care scalele instrumentului corelează cu alte teste consacrate care vizează 

aceleași constructe, iar validitatea de criteriu prin raportare la măsura în care scorul 

obținut la instrument corelează cu starea de bine subiectivă și cu autoeficacitatea 

percepută. 

În final, fidelitatea a fost verificată prin estimarea consistenței interne și a 

coeficientului de fidelitate compozit. 
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3. REZULTATE 

3.1. STATISTICI DESCRIPTIVE 

Analizele statistice multivariate necesită asigurarea condiţiei normalităţii 

distribuţiilor variabilelor implicate. Pentru verificarea eventualei polarizări a itemilor, 

au fost calculați indicatorii tendinței centrale și studiată forma distribuției scorurilor,  

iar pentru verificarea normalității multivariate a fost calculat coeficientul Mardia. 

Media aritmetică obținută la nivelul itemilor a fost de 4.17 (între 3.69 și 

4.46), cu media abaterii standard .80 (între .62 și 1.08). Indicatorul de asimetrie 

(skewness) obținut a fost de -.74 (între -.41 și -1.16), iar indicatorul de oblicitate 

(kurtosis) -.05 (între -.67 și 1.09), acestea indicând o distribuție cu o ușoară 

asimetrie negativă.  

Având în vedere natura variabilelor măsurate și că eșantionul a fost extras din 

populația generală (preponderent una nonclinică), precum era de așteptat, tendința 

spre scoruri ridicate a putut fi identificată și la nivelul scalelor.  

Indicatorii distribuției scorurilor obținute pe cele 11 scale ale chestionarului 

respectă caracteristicile unei distribuții normale, după cum se observă și în  

Tabelul 2.  

Tabelul nr. 2 

 Statistici descriptive ale scalelor FPP (N=220) 

SCALA MEDIA 
ABATEREA 

STANDARD 
BOLTIRE OBLICITATE 

Optimism 12.60 2.16 - .63 - .31 

Stimă de sine 12.49 2.36 - .76 - .25 

Controlul mediului 12.06 2.30 - .44 - .29 

Curiozitate 12.87 1.95 - .63 - .21 

Creativitate 12.37 2.08 - .56 .13 

Umor 11.35 2.71 - .50 - .08 

Voioșie 12.45 2.04 - .50 - .39 

Autonomie 13.07 2.03 - .90 .25 

Vitalitate 12.29 2.48 - .72 .25 

Sens 13.07 1.82 - .53 - .80 

Reziliența 13.11 1.86 - .50 - .45 

 

FPP 

137.73  

(12.52) 

18.51 

 (1.68) 

- .39 - .40 

Deoarece valoarea coeficientului Mardia obținut pe eșantionul iniţial a trecut 

cu mult peste pragul critic (1.96), pentru corectarea asimetriei au fost eliminați  

38 de subiecţi, ceea ce a dus la scăderea valorii de la 75.65 la 48.86. Deoarece 
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pentru analiza factorială transformarea datelor nu este recomandată și, pentru a nu 

pierde din informație, s-a optat pentru continuarea analizei cu datele astfel obținute, 

având în vedere cele demonstrate de Hallow, citat de Gao et al. (2008), că 

parametrii estimați prin analiza factorială sunt nealterați la abateri moderate de la 

normalitate (ceea ce presupune coeficientul Mardia < 49.1).  

3.2. VALIDITATEA 

Pentru asigurarea corectitudinii inferenţelor realizate pe baza noului instrument, 

au fost analizate structura factorială a chestionarului, validitatea sa de construct și 

validitatea de criteriu concurentă, precum și capacitatea discriminativă a itemilor.  

3.2.1. Structura factorială 

Structura factorială a chestionarului a fost verificată prin analiză factorială 

exploratorie. Adecvarea eșantionului și utilitatea analizei factoriale pentru reducerea 

datelor au fost examinate prin testele Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) și Bartlett. 

Rezultatele testului KMO pentru adecvarea eşantionului au fost .94, indicând faptul 

că datele sunt potrivite pentru analiza factorială. De asemenea, semnificaţia testului 

Bartlett a fost de .001, sugerând utilitatea analizei factoriale pentru reducerea datelor.  

Analiza factorială exploratorie a fost realizată utilizând metoda de extragere 

Principal Axis Factoring. S-a optat pentru această metodă deoarece, conform Sava 

(2004, p. 148), metoda nu este foarte pretențioasă la normalitatea distribuției 

datelor. De asemenea, s-a utilizat rotirea Oblimin, deoarece variabilele sunt corelate 

și aceasta este o rotire potrivită acestei situații (Sava, 2004, p. 158).  

Soluția bazată pe criteriul Kaiser (eigenvalue > 1) a sugerat o structură de  

5 factori care explică un procent de 70.88 din dispersie, însă la matricea factorială, 

majoritatea itemilor s-au încărcat doar în primul factor. Primul eigenvalue extras a 

fost de 16.52, iar următorul de 2.20; ceea ce poate fi interpretat ca fiind indiciul 

unui factor de ordin superior, puterea explicativă a primului factor fiind net 

superioară următorilor factori. Deoarece modelul indicat de autori este un model 

ierarhic și comunalitatea a variat între .509 și .928, indicând existența posibilă a 

unui factor latent care explică marea proporție a varianței comune (Costello și 

Osborn, 2005), analiza a continuat cu studierea modelului original propus de autori. 

Soluția bazată pe 11 factori extrași, diferența dintre primul și al doilea 

eigenvalue au rămas la fel, însă varianța cumulată explicată a crescut la 84.03,  

iar matricea structurii factoriale (după rotire) a încărcat itemii conform modelului 

teoretic, fără a fi identificate corelații mari cu factori corespunzători celorlalte scale 

(coeficienți > .30). Pe baza celor propuse de Osborn et al. (2008), analiza a 

continuat cu calcularea corelațiilor factoriilor extrași. Având în vedere că majoritatea 

coeficienților obținuți au fost puternici (> .50, cu o medie de .64), s-a continuat 

analiza cu verificarea structurii ierarhice cu 11 factori primari și un factor secundar 

(FPP) prin analiză factorială confirmatorie. Analiza factorială confirmatorie a fost 
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realizată prin metoda verosimilității maxime (engl. maximum likehood). Structura 

factorială obținută fiind prezentată în Figura nr.1.  

Adecvarea modelelor s-a realizat prin studierea indicatorilor de potrivire. 

Aceștia au fost calculați atât pentru modelul cu 11 factori independenți (necorelați) 

corespunzător celor 11 scale ale chestionarului, pentru un model cu un singur 

factor primar (cuprinzând toți itemii care se încarcă într-un singur factor general), 

dar și pentru modelul factorial propus de autorii instrumentului. 

 

 

Figura nr. 1. Structura factorială al chestionarului de Funcționare psihologică pozitivă 
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Pentru ca un model să fie considerat satisfăcător, indicatorii statistici trebuie 

să fie între anumite praguri: χ2/df < 3; .05 < RMSEA < .08; .90 ≤ NFI ≤ .97;  

.95 ≤ CFI ≤ .97 (Schermelleh-Engel et al., 2003). 

Au fost verificați indicatorii absoluți, cât și cei de comparare care au fost 

raportați și de studiile realizate în celelalte țări în care instrumentul a fost supus 

verificării psihometrice și după cum apare în Tabelul nr. 3, aceștia indică adecvarea 

acceptabilă pentru modelul ierarhic testat. 

Tabelul nr. 3 

 Indicatori absoluți și de comparare ai modelului (comparativ cu studii de validare din alte ţări) 

 

STUDIU 

           INDICATORI 

 

MODEL  

χ2 /df 

 
RMSEA NFI CFI PNFI 

Spania 

(original) 

Model ierarhic 8.25 .04 .90 .91 .78 

Mexic 

 

Model ierarhic 2.59 .09 .88 .92 .59 

Portugalia  Model ierarhic  

(cu erori corelate) 

7.54 .07 .94 .95 - 

România Model 11 factori 

(necorelați)  

5.38 .14 .61 .65 .57 

Model cu  1 factor  

(33 itemi) 

5.42 .14 .60 .65 .57 

Model ierarhic  

11 factori primari și 

un factor secundar 

2.37 .07 .83 .89 .76 

 

Deoarece modalitățile de îmbunătățire ale modelului sugerate statistic 
(Modification Index > 20) sau au vizat posibilitatea corelării erorilor de măsurare 
de la nivelul unor itemi aparținând unor constructe teoretice diferite, sau unele 
corelări care au dus la schimbări de câteva sutimi în valorile indicatorilor, s-a optat 
pentru o verificare alternativă a adecvării structurii factoriale și prin metoda celui 
mai mic pătrat ponderat (engl. Unweighted Least Squares – ULS). 

Dacă metoda verosimilității maxime, utilizată în analiza inițială, poate 
produce rezultate distorsionate în eșantioane relativ mici, atunci când datele nu sunt 
multivariate normale (Fabrigar et al., 1999), ULS nu se bazează pe ipoteze cu 
privire la distribuția variabilelor observate (Briggs și MacCallum, 2003). Însă 
metoda are dezavantajul că nu oferă toți indicatorii de potrivire care sunt de regulă 
verificați la analiza calității psihometrice ale unui chestionar. Cu toate acestea, 
acesta metodă a fost utilizată ca metodă de verificare alternativă. 

Prin ULS s-au obținut următorii indicatori de potrivire: RMR (engl. Root 
Mean Square Residual) de .04; GFI (Goodness of Fit Index) de .98, AGFI 
(Adjusted Goodness of Fit) de .98 și NFI (Normed Fit Index) de .98. Indicatorii 
obținuți raportați la praguri (RMR ≤ .05, GFI ≥ .95, AGFI ≥ .90 și NFI ≥ .95) 
confirmă faptul că modelul ierarhic testat are un grad bun de potrivire. 
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3.2.2. Validitatea de construct 

Validitatea de construct presupune ca scorurile obținute la scalele noului 

chestionar să coreleze cu scale deja consacrate care măsoară același contruct. 

Validitatea este susținută de rezultatele obținute (a se vedea Tabelul nr. 4), 

majoritatea corelațiilor dintre scalele consacrate și scalele FPP fiind superioare 

valorii .50 

Tabelul nr. 4  

Corelații Pearson între scalele chestionarului FPP și instrumentele de validare 
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Optimism 

(Lot-R) 

.68 .54 .49 .45 .43 .32 .37 .48 .37 .53 .47 .60 

Stimă de sine 

(Rosenberg) 

.58 .68 .57 .51 .56 .26 .45 .56 .43 .63 .55 .67 

Autonomie 

(Ryff) 

.50 .51 .66 .58 .54 .23 .51 .49 .45 .48 .60 .64 

Sensul vieții 

(Ryff) 

.52 .54 .55 .61 .50 .23 .46 .52 .46 .54 .58 .63 

Măiestrie 

(Ryff) 

.63 .67 .62 .54 .75 .31 .47 .62 .46 .66 .55 .73 

Umor 

(VIA) 

.44 .45 .32 .33 .40 .73 .48 .48 .42 .47 .36 .59 

Creativitate 

(VIA) 

.41 .46 .54 .63 .44 .41 .70 .56 .57 .50 .56 .67 

Vitalitate 

(VIA) 

.66 .65 .68 .61 .64 .40 .51 .70 .53 .68 .63 .76 

Curiozitate 

(VIA) 

.53 .53 .55 .56 .56 .37 .61 .59 .68 .63 .59 .72 

Voioșie 

(NEO-PI-R) 

.43 .52 .42 .39 .42 .62 .46 .53 .50 .57 .48 .63 

Reziliență 

(RBS) 

.58 .56 .50 .48 .60 .27 .38 .58 .36 .56 .52 .62 

Notă: corelațiile sunt semnificative la probabilitatea de .01 (bidirecțional) 

Cu excepția scalelor Voioșie, Reziliență, Autonomie și Sensul Vieții, 

corelațiile cele mai puternice, în medie de peste .70, au fost observate între scale 

validate și scalele corespondente din instrumentul supus analizei. 
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Coeficienții de corelație au fost verificați pentru toate situațiile în care au fost 

identificate valori mai mici ale asocierii dintre scorurile obținute pe scalele FPP și 

scorurile obținute prin măsurarea cu instrumentele validate corespunzătoare acelorași 

contructe, prin estimarea coeficientului Cohen q cu calculatorul online disponibil 

pe https://www.psychometrica.de/effect_size.html, care arată puterea efectului diferenței 

dintre corelații. 

Itemii scalei FPP Voioșie și cei ai scalei de Rezilientă corelează și cu scala de 

Vitalitate măsurată de VIA. Efectul acestor diferențe este mic, așa cum indică 

coeficientul Cohen q .16 pentru diferența dintre .63 și .52 la scalele de Reziliență și 

Cohen q de .18 diferența dintre .68 și .57 pentru cele care măsoară Voioșia. 

În studiul original, corelațiile obținute între scala de Voioșie cu vitalitatea 

măsurată cu Scala de vitalitate subiectivă (engl. Subjective Vitality Scale SVS, 

elaborată de Ryan și Frederick) a fost de .60, în timp ce asocierea cu scala de 

Voioșie (engl. Savoring Beliefs Inventory, construit de Bryant) a fost de .52. 

Corelarea itemilor scalei Voișie cu scala de Vitalitate a fost explicată de 

autori prin prisma faptului că cele două constructe sunt foarte apropiate. Corelațiile 

multiple demonstrate de scala de Reziliență sunt oarecum surprinzătoare; mai ales 

că și în studiul original autorii au folosit același instrument pentru evaluarea 

validității (ceea ce nu este și cazul scalei de Voioșie). Corelația dintre scala 

reziliență FPP și reziliența măsurată cu versiunea în limba română a Scalei scurte 

de reziliență (RBS), în studiul de față, a fost de .52, ceea ce este superior valorii 

obținute de autorii studiului original (.35). 

Asocierea scalei Autonomie (FPP) cu autonomia măsurată de scala 

corespondentă din chestionarul Stării de Bine Psihologice (Ryff) și cu vitalitatea 

măsurată de Chestionarul virtuților în acțiune (VIA) este neglijabilă, fiind fără efect 

(Cohen q de .03). Aceeași situație a fost identificată și în cazul diferenței de asociere 

statistică dintre scorurile obținute pe scala Sensul vieții (FPP), creativitatea și 

vitalitatea măsurate prin instrumente validate deja. 

Asocierea statistică a scorurilor obținute la majoritatea scalelor FPP și la 

scale consacrate care măsoară aceleași constructe a fost admisă ca dovadă a 

validității de construct al instrumentului analizat. 

3.2.3. Validitatea de criteriu concurentă și capacitatea discriminativă a 

itemilor 

Pentru estimarea validității de criteriu, s-au calculat coeficienții de corelație 

dintre scorul total FPP și scorurile obținute la scala de autoeficacitate generală 

(GSES), respectiv scala satisfacției față de viață (SWLS). S-au obținut corelații 

pozitive puternice care sunt semnificative statistic, așa cum se observă și în Tabelul 

nr. 5, ceea ce este o dovadă a validității de criteriu concurente a instrumentului 

analizat. 

https://www.psychometrica.de/effect_size.html
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Tabelul nr. 5 

 Corelațiile dintre satisfacția în viață și autoeficacitate cu scorul FPP 

 Satisfacția  

față de viață  

Autoeficacitate  

generală  

FUNCȚIONAREA  

PSIHOLOGICĂ POZITIVĂ  
.69 .71 

Notă: corelațiile sunt semnificative la probabilitatea de .01 (bidirecțional) 

În continuare, calitatea instrumentului a fost verificată și cu ajutorul fidelității 

compozite (engl. composite reliability – CR) și a varianței medii extrase (engl. 

average variance extracted – AVE), doi coeficienți alternativi propuși de Fornel și 

Larker (1981). 

AVE pune în evidență varianța capturată de construct relaționat cu varianța 

datorată erorii de măsurare, iar CR este o estimare a fidelității mai puțin biasată 

decât Chonbach Alpha; fiind considerate corespunzătoare valorile care sunt cel 

puțin egale cu .50 pentru AVE și care sunt cel puțin egale cu .70 pentru CR. 

Pentru chestionarul FPP, coeficienții CR și AVE satisfac criteriile, așa cum 

apare în Tabelul nr. 6. 

Pentru estimarea capacității discriminative, corelațiile dintre scalele 

chestionarului au fost comparate cu rădăcina pătrată a valorii AVE obținută pentru 

scalele respective. Se consideră că scala discriminează bine constructul măsurat 

dacă rădăcina pătrată AVE este mai mare decât coeficienții de corelație. 

După cum se observă în Tabelul nr. 6, valorile cele mai ridicate atât pe 

orizontală cât și pe verticală au fost cele reprezentate de rădăcina pătrată AVE, 

indicând o bună capacitate discriminativă a scalelor FPP și că fiecare scală corelează 

mai puternic cu scorul global decât cu celelalte scale. 

Tabelul nr. 6  

Corelații Pearson între scalele chestionarului (p = .01)  

și rădăcinile pătrate ale AVE (caractere înclinate) 

 

SCALELE FPP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 √AVE            

1. Curiozitate .83           

2. Voioșie .73 .81          

3. Umor .44 .48 .88         

4. Sensul vieții .69 .75 .45 .86        

5. Vitalitate .66 .72 .44 .68 .91       
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Tabelul nr. 6 (continuare) 

 

SCALELE FPP 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 √AVE            

6. Controlul mediului .66 .71 .43 .67 .65 .83      

7. Autonomie .71 .77 .47 .72 .70 .69 .85     

8. Creativitate .68 .74 .45 .70 .67 .67 .72 .80    

9. Optimism .62 .67 .41 .64 .61 .61 .65 .63 .83   

10. Reziliență .68 .74 .45 .70 .67 .67 .72 .69 .63 .87  

11. Stimă de sine .69 .75 .46 .71 .68 .68 .73 .70 .64 .70 .86 

FPP .78 .80 .79 .79 .79 .62 .84 .80 .81 .78 .79 

 

Din același tabel se observă că toate corelațiile sunt de peste .30, indicând 
existența unui factor latent care explică varianța comună a scalelor (Hair et al., 
2006); rezultatul fiind în acord cu modelul propus de Merino și Privado și cu 
soluția factorială identificată anterior. 

3.3. FIDELITATEA 

Precizia cu care un test măsoară anumite caracteristici se estimează prin 
calcularea corelațiilor dintre scalele sale, respectiv corelația scalelor cu scorul global, 
prin calcularea coeficientului de consistență internă α propus de J.L. Cronbach sau 
prin estimarea fidelității compozite. Criteriile care susțin fidelitatea unui instrument 

presupun ca atât indicatorul de consistență internă (coeficientul  cât și valoarea 
coeficientului de fidelitate compozit CR (un indicator alternativ) să fie superioare 
valorii prag .70. 

După cum se poate observa în Tabelul nr. 7, atât indicatorul de consistență 

internă Cronbach cât și valoarea CR sunt superioare valorii prag.  

Tabelul nr. 7 

 Indicatori de fidelitate 

CONSTRUCT ITEMI Saturație 
Coeficient 

 
CR AVE 

Stimă de sine Item 20 .70 .86 .89 .73 

 Item 18 .91    

 Item 1 .94    

Reziliență Item 25 .85 .90 .90 .75 

 Item 14 .88    

 Item 2 .87    
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Tabelul nr. 7 (continuare) 

CONSTRUCT ITEMI Saturație 
Coeficient 

 
CR AVE 

Optimism Item 21 .66 .85 .86 .68 

 Item 15 .89    

 Item 3 .90    

Creativitate Item 12 .70 .84 .84 .65 

 Item 9 .84    

 Item 4 .86    

Autonomie Item 10 .89 .89 .88 .72 

 Item 8 .82    

 Item 5 .83    

Controlul mediului Item 31 .84 .86 .87 .69 

 Item 22 .85    

 Item 6 .78    

Vitalitate Item 32 .91 .93 .93 .83 

 Item 28 .87    

 Item 7 .95    

Sensul vieții Item 26 .88 .90 .90 .75 

 Item 24 .81    

 Item 11 .90    

Umor Item 29 .90 .90 .90 .77 

 Item 23 .83    

 Item 13 .90    

Voioșie Item 33 .82 .84 .85 .66 

 Item 19 .76    

 Item 16 .86    

Curiozitate Item 30 .85 .85 .87 .68 

 Item 27 .88    

 Item 17 .74    

 

Coeficientul Cronbach obținut pentru scale este între .83 și .93; în timp ce 

CR pentru scale este între .84 și .93, iar pentru întregul chestionar .96, comparabil 

cu coeficienții obținuți în alte studii de validare (Spania .91, Mexic .91, Portugalia 

.90), dovedind o bună consistență internă a chestionarului. 
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4. CONCLUZII 

În acest articol au fost prezentate dovezi preliminare pentru validitatea şi 

fidelitatea versiunii în limba română ale Chestionarului de funcționare psihologică 

pozitivă (Merino și Privado, 2015), reprezentând rezultatele unui prim efort de 

traducere și adaptare pe populația românească a acestui instrument scurt format din 

33 de itemi, care se administrează și se scorează ușor și care oferă posibilitatea 

evaluării concomitente a unui număr mare de resurse psihologice, ceea ce implică 

atât o economie considerabilă de timp, cât și o modalitate facilă de identificare a 

configurației de resurse psihologice de care dispune persoana adultă. 

Datele sugerează că modelul ierarhic cu 11 factori primari (reprezentând cele 

11 resurse psihologice cheie: autonomie, reziliență, stima de sine, sens în viață, 

voioșie, optimism, curiozitate, creativitate, umor, stăpânirea mediului și vitalitate) 

și cu factor secundar (FPP) reprezintă o alternativă psihometrică bună. 

Validitatea de criteriu, verificată prin calcularea coeficienților de corelație 

Pearson între scalele FPP și scale consacrate adaptate pe populația românească care 

măsoară același contructe, a fost confirmată prin asocierea puternic pozitivă și 

statistic semnificativă pentru majoritatea scalelor noului instrument. De asemenea, 

corelațiile puternice și semnificative statistic între scorul total și autoeficacitatea 

generală percepută, respectiv satisfacția față de propria viață, confirmă și validitatea 

convergentă a chestionarului. Rezultate suplimentare care susțin cele afirmate 

anterior au fost obținute și prin analiza fidelității compozite și a varianței medii 

extrase, doi coeficienți alternativi propuși de Fornel și Larker (1981) aducând astfel 

dovezi în plus fidelității instrumentului. 

Având în vedere limitările prezentului demers, legate în principal de mărimea 

și eterogenitatea relativ redusă a eșantionului și lipsa datelor privind scorurile 

obținute pe un subeșantion clinic, dar și a faptului că aproape jumătate dintre 

participanți au fost tineri, se impune precauție în utilizarea instrumentului în 

practică. Sunt necesare mai multe studii, pe eșantioane mai mari și mai echilibrate, 

pentru confirmarea calităților instrumentului. 

Ținând cont de rezultatele prezentate, se poate concluziona că versiunea 

românească a Chestionarului de funcționare psihologică pozitivă prezintă proprietăți 

psihometrice adecvate, putând fi folosit ca indicator a stării psihologice globale 

prin prisma celor 11 resurse psihologice cheie măsurate. FPP este un instrument 

scurt, care permite investigarea funcționării psihologice pozitive din perspectiva 

configurației resurselor psihologice, și-ar putea dovedi utilitatea în intervențiile de 

specialitate din mai multe domenii ale psihologiei (cum ar fi psihologia clinică, 

psihologia sănătății, psiho-oncologie, psihosomatică, consiliere psihologică și 

psihoterapie etc.). De asemenea, utilizarea chestionarului FPP ar permite onorarea 

invitației lansate de autorii Merino și Privado de a studia variațiile configurației 

resurselor psihologice cheie raportat la stadiul sau situația particulară individuală. 

 Primit în redacție la: 8.06.2021 
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REZUMAT 

 
Prezentul studiu analizează calitățile psihometrice ale variantei românești ale Chestionarului 

Funcționării Psihologice Pozitive (Merino, Privado, 2015) și a fost realizat pe un eșantion de 220 de 

subiecți din populația generală. Funcționarea psihologică pozitivă poate fi conceptualizată ca un 

factor secundar care cuprinde 11 dimensiuni (autonomie, reziliență, stimă de sine, scop în viață, 

voioșie, optimism, curiozitate, creativitate, umor, stăpânire a mediului și vitalitate). Rezultatele 

obținute ca urmare a prezentului demers arată că modelul factorial ierarhic prezintă o relativă bună 

potrivire χ² (484) = 1150.28, p < .001, χ²/df = 2.37, RMSEA = .079, RMR = .047, CFI = .89, cu valori 

ale coeficientului de fidalitate pentru cele 11 subscale și întregul chestionar de .83-.96, și 

reconfirmă concluziile studiilor de validare realizate în contextele culturale spaniol, mexican și 

portughez, atât privind structura factorială, cât și proprietățile psihometrice ale instrumentului. 

Chestionarul de evaluare a Funcționării Psihologice Pozitive este un instrument nou, care oferă o 

imagine a configurației de resurse psihologice de care dispune persoana adultă și care permite, într-un 

timp scurt, atât o evaluare generală, cât și una specifică a funcționării psihologice sănătoase. 



 

ROLUL MEDIATOR AL AXIOMELOR SOCIALE ÎN RELAȚIA  

DINTRE AUTONOMIE PERSONALĂ ȘI BURNOUT 

SORIN-IULIAN ROPOTAN 
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Abstract 

The present study aimed to test on Romanian population the results proposed by other study, 

that a high level of social cynicism is associated with a high level of burnout. Participants (N = 141) 

completed online the social axioms questionnaire, locus of control in the organization scale, 

organizational based self-esteem scale, self-determination scale and burnout scale. Our results 

confirm the previous study of Wei, we obtained correlation coefficients r = 0,325 (p <0,001) 

compared to r = 0,35 (p <0,01) with emotional exhaustion, r = 0,401 (p <0,001) compared to r = 0,34 

(p <0,01) with depersonalization and r = 0,232 (p <0,01) compared to r = 0,4 (p <0,01) with reduced 

personal accomplishments (Wei et al., 2015). Moreover, considering personal autonomy as a personal 

resource in the Jobs Demands-Resources model (JD-R), we checked whether social axioms mediate 

the relationship between personal autonomy and burnout. We obtained two simplified but statistically 

significant models in which the Perception of choice ⇒ Social cynicism ⇒ Depersonalization (total 

effect β=-0,401, z=4,586, p<0 ,001; indirect effect β=-0,118, z=2,859, p=0 ,004) and Awareness of 

self ⇒ Reward for application ⇒ Lack of personal achievements (total effect β=-0,686, z=5,511, 

p<0 ,001; indirect effect β=-0,132, z=2,524, p<0 ,01). The results obtained should be verified in future 

studies, their confirmation providing new premises for interventions to reduce burnout. 

Cuvinte-cheie: burnout, axiome sociale, autonomie personală, locul controlului, stimă de sine 

în organizație 

Keywords: burnout, social axioms, personal autonomy, locus of control, organizational self 

esteem  

1. INTRODUCERE 

Burnout-ul este definit ca fiind „un sindrom de natura psihologică ce apare ca 

răspuns la stresorii de natură cronică de la locul de muncă” (Maslach, Schaufeli, 

Leiter, 2001, p. 399). Cele trei dimensiuni ale răspunsului sunt epuizare 

copleșitoare, sentimente de cinism și detașare de locul de muncă, precum și 

ineficiența și lipsa de rezultate (Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001). Se estimează că 

burnout-ul generează anual costuri cuprinse între 450 și 550 de miliarde de dolari 

doar la nivelul economiei Statelor Unite (Poll, 2013) prin creșterea absenteismului, 
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a demisiilor sau a schimbărilor de carieră și un impact puternic la nivel personal și 

interpersonal prin afectarea serioasă a sănătății, o creșterea a probabilității relațiilor 

disfuncționale cu clienții, colegii sau familia celor afectați (Tyrrell, 2010). Aceste 

considerente au făcut ca Organizația Mondială a Sănătății să includă acest sindrom 

în lista bolilor ocupaționale în 2019 și tema burnout-ului a căpătat interes pentru 

cercetători. O căutare pe Web of Science după termenul de burnout evidențiază 

peste 23.000 de articole publicate între 2010 și 2020. Cele mai multe articole, 

2914, sunt în domeniul sănătății ocupaționale, în timp ce psihologia aplicată are 

1931 de articole. Soluțiile pentru ameliorarea burnout-ului au fost explorate din 

două perspective: (1) ca intervenție sistemică de adaptare a locului de muncă la 

nevoile angajaților, (2) ca soluție individuală de rezolvare a problemelor la nivelul 

fiecărui subiect afectat. Multe dintre publicațiile în domeniu subliniază necesitatea 

creșterii grijii față de propria persoană, cu accent pe echilibrul între muncă și viața 

personală, creșterea suportului social pozitiv, de calitate, găsirea unor modalități de 

a reduce sarcinile de lucru și menținerea lor la un nivel acceptabil pentru subiect, 

automonitorizarea atentă pentru identificarea incipientă a semnelor epuizării (Vinje & 

Mittelmark, 2007; Norcos & Guy, 2007; Wicks, 2008 apud Tyrell 2010).  

Creșterea grijii față de propria persoană prin automonitorizare atentă a stării 

emoționale și fizice cu scopul identificării precoce a semnelor epuizării se recomandă 

să fie urmată de o evitarea a stresorilor potențiali în condițiile în care semnele 

oboselii cronice sunt identificate. Acest răspuns comportamental însă va presupune 

o detașare, o retragere, o evitare a unor situații stresante atât la locul de muncă, cât 

și în cercul familiei, prietenilor, relațiilor sociale, ceea ce corespunde dimensiunii 

cinismului/depersonalizării, caracteristice burnout-ului. Retragerea din relații cu 

scopul evitării unor factori stresanți suplimentari poate împiedica subiectul să obțină 

suportul social atât de necesar pentru recentrare și reechilibrare (Tyrell 2010). 

Deși retragerea, odihna și somnul pot fi la început răspunsuri adaptative, 

necesare pentru refacerea rezervelor individuale de energie, ele se pot transforma, 

în cazul în care sunt folosite excesiv, în mod repetat și în situații nepotrivite, în 

răspunsuri de tip protecție (Thwaites & Freeston, 2005 apud Tyrell 2010), cu efect 

contrar, deoarece pot produce dezechilibru suplimentar între timpul petrecut la 

locul de muncă și cel petrecut cu alte activități, o viață mai puțin variată și 

diversificată, o limitare a frecvenței și duratei întâlnirilor cu grupul de suport 

social, o creștere a vigilenței pentru identificarea semnelor epuizării fizice și 

psihice. Această retragere poate produce un cerc vicios de automenținere a 

burnout-ului și persoana se va simți din ce în ce mai puțin capabilă să facă față 

factorilor de stres din mediu, pot apărea gânduri negative de tipul „nu pot face 

față”; „dacă fac ceva, voi experimenta din nou burnout-ul”; „nu sunt capabil să 

depășesc această stare”. Urmare a evitării, persoana se va percepe și mai puțin 

capabilă să facă față situației și se va autoevalua ca fiind și mai puțin eficientă la 

locul de muncă, îi va scădea și mai mult rezistența la frustrare și reziliența în fața 

stresorilor, ca urmare a evitării acelor oportunități de a descoperi că poate face față 
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cu succes expunerii la factorii de stres. Atât sentimentul de neputință, cât și 

evitarea confruntării cu temerile sale pentru a le depăși sunt factori care cresc 

stresul, ceea ce duce în final la o creștere a epuizării psihice, factorul central al 

burnout-ului (Tyrell 2010).  

Distincția dintre răspunsul adaptativ și cel de protecție în cazul burnout-ului, 

aflate la capetele opuse ale unui continuum al strategiilor de coping (Thwaites & 

Freeston, 2005 apud Tyrell 2010), este legată de faptul că strategiile de tip protecție 

duc la menținerea gândurilor negative în ceea ce privește capacitatea persoanei de a 

face față problemelor. Ele vor conduce la comportamente de evitare a stresorilor, 

de evitarea a întoarcerii la locul de muncă, prevenind în acest fel recuperarea. 

Comportamentele asociate burnout-ului și efectele lui ar fi mai ușor de 

contracarat dacă simptomatologia nu ar fi imitată prin procesul de contagiune 

emoțională. Aceasta înseamnă că perceperea unor simptome face ca acestea să fie 

imitate și de colegii neafectați datorită tendinței naturale de imitație a expresiilor 

faciale, a posturii, a timbrului vocal și ale mișcărilor interlocutorilor cu scopul 

convergenței emoționale (Hatfield et al., 1994). Pornind de la această premisă, 

cercetarea lui Bakker și asociații, desfășurată în 1998 pe 490 de angajați ai unei 

companii de asigurări și servicii bancare din Olanda, a evidențiat legătura între 

burnout-ul resimțit la nivel individual şi cel resimțit la nivel de echipă. Pentru acest 

lucru, cercetătorii au comparat valorile individuale cu media echipei de apartenență 

din care au extras valoarea individuală a participantului. Rezultatele au arătat că 

epuizarea la nivel individual corelează 0,25 (p<0,01) cu epuizarea echipei și  

0,18 (p<0,01) cu cinismul echipei, în timp ce eficiența personală corelează  

0,20 (p<0,01) cu eficiența echipei. Totodată, absenteismul corelează -0,13 (p<0,01) 

cu eficiența personală și 0,14 (p<0,01) cu epuizarea evaluată la nivel personal 

(Bakker et al., 2003). Aceste corelații nu ne oferă însă informații despre influența 

credințelor sociale și ale resurselor personale asupra burnout-ului la nivel individual și 

nici asupra transmiterii sau amplificării sindromului de burnout.  

2. METODOLOGIA CERCETĂRII 

2.1. OBIECTIVE ȘI IPOTEZE 

Întrebarea studiului este: în ce măsură resursele personale pot reduce 

comportamentele de evitare şi astfel reduce și nivelul de burnout? Pornind de la 

această întrebare de cercetare, am investigat legătura între credințele sociale, 

resurse personale și burnout. În acest scop, am operaționalizat credințele sociale 

prin axiome sociale și am introdus autonomia personală, un concept umbrelă ce 

descrie resursele personale, deoarece teorii consacrate evidențiază o incidență 

crescută a burnout-ului în situațiile în care cerințele postului nu pot fi îndeplinite cu 

ajutorul resurselor postului și a celor personale (Demerouti et al. 2001). Am 

operaționalizat autonomia personală ca fiind compusă din autodeterminare, stimă 

de sine și locul controlului (Gavreliuc, 2011). 
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Ipotezele acestui studiu sunt următoarele: 

Ip1: Un nivel ridicat al autonomiei personale se asociază cu un nivel redus de 

burnout. 

Ip2: Un nivel ridicat al cinismului social se asociază cu un nivel ridicat de 

burnout. 

Studiile anterioare evidențiază rolul cinismului social în burnout: r=0,35 cu 

epuizarea emoțională, r=0,34 cu depersonalizare și r=0,4 cu reușite personale 

reduse (p < 0.01) (Wei et al., 2015). 

Ip3: Valori crescute ale scalei de complexitate socială se vor asocia cu valori 

ridicate ale scalei de realizări personale. 

Complexitatea socială descrie persoane ce cred că există mai multe feluri de a 

rezolva o problemă și folosesc cooperarea și compromisul pentru a-și atinge 

obiectivele (Gavreliuc, D., & Gavreliuc, A., 2012), prin urmare este de așteptat să 

considere că au mai multe realizări personale în comparație cu persoane ce nu au 

această flexibilitate. 

Ip4: Axiomele sociale mediază relația între autonomie personală și burnout. 

Cercetările întreprinse arată că axiomele sociale joacă un rol important în 

prezicerea percepțiilor, atitudinilor și comportamentului uman în contexte sociale 

diferite și pot explica diferențe individuale altfel greu de explicat (Bond et al., 

2004; Singelis et al., 2003 apud West et al., 2015). Ele ar putea explica legătura 

între locul controlului și burnout, evidențiată de cercetarea lui Wang și colaboratorii  

-0,38 (Wang et al., 2010), dar și între locul controlului și dezvoltarea resurselor 

personale specifice autonomiei personale (Sims&Szilagyi, 1976, apud Spector 1982). 

2.2. PARTICIPANȚI 

Acest studiu a avut 141 de participanți, 106 de gen feminin și 35 de gen 

masculin, cu vârste cuprinse între 21 și 70 de ani. Vârsta a fost colectată ca 

interval, distribuția fiind 4,25% între 21–30 de ani, 22% între 31–40 de ani, 59,57% 

între 41–50 de ani, 12,76% între 51–60 de ani și 1,42% între 61–70 de ani. 49,65% 

din participanți au finalizat studii superioare, iar 47,51% studii postuniversitare în 

timp ce liceul a fost cea mai înaltă școală absolvită de 2 participanți, gimnaziul 

pentru un participant și şcoală postliceală pentru altul. Din punct de vedere al 

rolului profesional curent, 39,72% ocupă poziții manageriale, în timp ce 60,28% nu 

ocupă o astfel de poziție. Participarea la studiu a fost voluntară și nu a fost 

recompensată în niciun fel. 

2.3. PROCEDURĂ 

Chestionarele selectate pentru acest studiu au fost distribuite pe numeroase 

grupuri de rețele sociale și răspunsurile au fost colectate în intervalul  

16 martie–25 august 2021. Participarea a fost voluntară, datele au fost colectate 

anonim, asigurându-se astfel protecția identității. Datele au fost prelucrate statistic 

cu ajutorul JASP versiunea 0.16. 
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2.4. INSTRUMENTE 

Pentru a verifica ipotezele propuse, pornind de la teoriile asociate conceptelor 
cercetate, am selectat următoarele instrumente: 

1. Axiomele sociale au fost măsurate cu traducerea chestionarului de axiome 
sociale (SAS-II; Guan, Bond, Dincă, & Iliescu, 2010). Formularul scurt SAS-II 
este un chestionar de autoraportare cu 40 de itemi, în care participantul evaluează 
itemii pe o scară de 5 puncte (1 = total dezacord, 5 = acord total). SAS-II oferă 
scoruri pentru 5 dimensiuni ale axiomelor sociale: cinism social (item exemplu, 
„Oamenii îi displac pe cei care au reușit în viață”), recompensă pentru aplicare 
(item exemplu, „Succesul necesită voință puternică”), complexitate socială (item 
exemplu, „Comportamentul unei persoane este influențat de mulți factori”), controlul 
destinului (item exemplu, „Soarta determină succesul în viață al unei persoane”) și 
religiozitate (item exemplu, „Religia ajută oamenii să ia decizii bune pentru viața 
lor”). Coeficienții Crombach de fiabilitate ai studiului curent au fost 0,8, 0,78, 0,62, 
0,82 și 0,87 pentru cinismul social, recompensa pentru aplicare, complexitatea 
socială, controlul destinului și religiozitatea. 

2. Locul de control la locul de muncă a fost măsurat utilizând versiunea 
scurtă a scalei de loc al controlului la muncă a lui Spector (WLCS, Spector, 1998). 
Scala are 8 itemi, patru pentru locul de control intern (exemplu item, „În cazul 
majorității locurilor de muncă, indivizii pot realiza cam tot ceea ce îşi propun”) și 
patru pentru locul de control extern (exemplu item, „Obținerea locului de muncă 
dorit este, în general, o chestiune ce ține de noroc”), iar participanții au fost rugați 
să le evalueze pe o scară de la 1= dezacord puternic la 6 = acord puternic. Itemii 
loc de control extern sunt cotați invers și evaluările sunt însumate. Un scor mai mic 
arată un participant cu un loc de control intern și un scor mai mare unul cu un loc 
de control extern, 27 fiind limita dintre locul de control intern și extern. 
Coeficientul Crombach de fiabilitate al studiului curent a fost de 0,71. 

3. Stima de sine a fost măsurată cu scala de stima de sine în organizație 
(OBSE, Pierce et al., 1989). Scala are 10 itemi (exemplu de item, „Eu CONTEZ 
aici”) și participanților li s-a cerut să evalueze pe o scară Likert de cinci puncte  
1 – dezacord puternic până la 5 – total de acord măsura în care sunt de acord cu ei. 
Scorul total se calculează prin însumarea evaluărilor și împărțirea acestora la 10. 
Un scor mai mic de 3,5 descrie un participant cu stima de sine scăzută, între  
3,6–4,5 este un nivel mediu și peste 4,6 un nivel ridicat de stimă de sine. 
Coeficientul Crombach de fiabilitate al studiului curent a fost de 0,91. 

4. Autodezvoltarea a fost evaluată utilizând scala autodezvoltării (SDS, 
Deci&Ryan, 1985) cu două fațete: (1) conștientizarea sinelui (AS, exemplu item 
„A. Emoțiile mele uneori par străine pentru mine / B. Emoțiile mele par să-mi 
aparțină întotdeauna”) și (2) alegerea percepută (PC, item exemplu „A. Simt 
întotdeauna că aleg lucrurile pe care le fac / B. Uneori simt că nu aleg cu adevărat 
lucrurile pe care le fac”). Fiecare fațetă conține cinci itemi cu două descrieri (A&B) 
și participanților li s-a cerut să evalueze pe o scară de 5 puncte unde 1– afirmația A 
părea adevărată și B complet neadevărată, 3 – ambele sunt la fel de adevărate și  
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5 – afirmația A părea complet neadevărată și afirmația B complet adevărată. 
Elementele fațetei PC sunt punctate invers și pentru ambele fațete media este 
calculată prin însumarea scorurilor și împărțirea la 5. Un scor mai mare indică o 
persoană care are tendința de a funcționa într-un mod autodeterminat. Coeficientul 
Crombach de fiabilitate al studiului actual a fost de 0,76 și 0,84 pentru AS și PC. 

5. Burnout-ul a fost măsurat folosind inventarul de burnout Maslach  

(MBI-HSS, Maslach et al., 1986) pe cele trei fațete epuizare emoțională (EE), 

depersonalizare (D) și realizare profesională (PA). Scala are un total de 22 de 

itemi: 9 pentru EE, 5 pentru D și 8 pentru PA, iar participanții au fost rugați să 

clasifice frecvența de apariție pentru fiecare item de la 1 = niciodată la 6 = în 

fiecare zi. Scorurile pentru PA au fost evaluate invers și s-a calculat media 

ponderată a scalelor. Coeficienții Crombach de fiabilitate ai studiului actual au fost 

de 0,86, 0,64, și 0,78, pentru EE, D și PA. 

3. REZULTATE 

Datele colectate nu se distribuie uniform, lucru arătat de testul Shapiro-Wilk 

pentru normalitate multivariată, unde indicele W=0,967 și p=0,002, prin urmare 

vom folosi teste nonparametrice. Detaliile descriptive sunt evidențiate în Tabelul 

nr. 1. 

Tabelul nr. 1 

 Date descriptive ale scalelor chestionarelor aplicate 

 
Ip1: Un nivel ridicat al autonomiei personale se asociază cu un nivel redus de 

burnout, este parțial susținută de indicii de corelație obținuți. Observăm că cele trei 

subscale ale burnout-ului corelează semnificativ negativ cu stima de sine în 

organizație, cel mai mare coeficient r= -0,61, p <0,001 fiind obținut cu lipsa 

realizărilor. Și conștiința de sine corelează negativ cu cele trei subscale ale 
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burnout-ului și pozitiv cu percepția alegerii, în timp ce locul controlului în 

organizație nu corelează semnificativ cu subscalele burnout-ului. Detalii în Tabelul 

nr. 2. 

Tabelul nr. 2  

Corelații Spearman 

 
N=141, p < ,001 

 

Ip2: Un nivel ridicat al cinismului social se asociază cu un nivel ridicat de 

burnout. Ipoteza este susținută de datele colectate, cele mai mari corelații apar cu 

Epuizarea și Depersonalizarea. Detalii în tabelul nr. 3, iar corelațiile tuturor 

scalelor se regăsesc în tabelul nr. 4. 

Tabelul nr. 3 

 Corelații Spearman 

Variabile 1 2 3 4 

1. Cinism Social — 

   2. Epuizare 0,325 — 

  3. Depersonalizare 0,401 0,684 — 

 2. Lipsa realizărilor personale 0,232 0,440 0,511 — 

N=141, p < ,001, p < ,01 

Pentru a investiga influența axiomelor sociale asupra componentelor scalei de 
burnout, am observat cu ajutorul unor regresii liniare că axiomele sociale explică 
11,4% din variația epuizării, r2=0,114, F(1,139)=17,938 (p<0,001). Axioma cu cea 
mai mare influență este cinismul social cu un coeficient standardizat β=0,338 
(p<0,001). 14,9% din variația depersonalizării este explicată de axiome sociale, 
r2=0,149, F(1,139)=24,421 (p<0,001). Axioma cu cea mai mare influență este 
cinismul social cu un coeficient standardizat β=0,387 (p<0,001). 21,3% din variația 
lipsei realizărilor personale este explicată de axiome sociale, r2=0,213, 
F(2,138)=18,708 (p<0,001). Axiomele cu cea mai mare influență sunt cinismul 
social cu un coeficient standardizat β=0,219 (p=0,004) și răsplata pentru efort cu 
un coeficient standardizat β=-0,398 (p<0,001). 
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Ip3: Valori crescute ale scalei de complexitate socială se vor asocia cu valori 

ridicate ale scalei de realizări personale, este susținută de indicele de corelație 

Spearman de 0,212 și p=0,012. 

Ip4: Axiomele sociale mediază relația între autonomie personală și burnout. 

Analiza relației de mediere arată că efectul indirect pentru variantele 

modelului ce includ toate subscalele axiomelor sociale și ale autonomiei personale 

sunt nesemnificative statistic cu excepția a două modele:  

1. Percepția alegerii ⇒ Cinism Social ⇒ Depersonalizare (efect total β=-0,401, 

z=4,586, p<0 ,001; efect indirect β=-0,118, z=2,859, p=0 ,004), model semnificativ 

statistic, ilustrat în Figura nr. 1. 

 

 

Figura nr. 1. Cinismul social mediază relația dintre percepția alegerii și depersonalizare. 

2. Conștiință de sine ⇒ Răsplată pentru efort ⇒ Lipsa realizărilor personale 

(efect total β=-0,686, z=5,511, p<0 ,001; efect indirect β=-0,132, z=2,524, p<0 ,01), 

model semnificativ statistic, ilustrat în Figura nr. 2.  

 
Figura nr. 2. Răsplata pentru efort mediază relația dintre conștiința de sine  

și lipsa realizărilor personale. 
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În concluzie, ipoteza 4, conform căreia axiomele sociale mediază relația între 

autonomie personală și burnout, se confirmă parțial, deoarece efectul indirect 

pentru modelele ce includ toate subscalele axiomelor sociale și ale autonomiei 

personale este nesemnificativ statistic. 

Tabelul nr. 4 

Corelații între scalele utilizate 

 

5. DISCUȚII ȘI CONCLUZII 

Rezultatele obținute în cadrul acestui studiu susțin ipoteza conform căreia un 
nivel ridicat al cinismului social se asociază cu un nivel ridicat de burnout. Aceste 
rezultate confirmă rezultatele anterioare ale lui Wei, noi obținând coeficienți de 
corelație r=0,325 (p < 0,001) față de r=0,35 (p < 0,01) cu epuizarea emoțională, 
r=0,401 (p < 0,001) față de r=0,34 (p < 0,01) cu depersonalizare și r=0,232  
(p < 0,01) față de r=0,4 (p < 0,01) cu reușite personale reduse (Wei et al., 2015). 
Dacă privim burnout-ul ca fiind un concept opus implicării în muncă, atunci 
atitudinea de neîncredere în semeni, instituții și autorități, specifică cinismului 
social, împiedică implicarea în muncă. Mai mult, cinismul social explică 11,4% din 
variația epuizării emoționale – ceea ce sugerează că această neîncredere în instituții 
și autorități solicită un efort emoțional și retragere socială deoarece explică și 
14,9% din variația depersonalizării. Combinația de cinism social ridicat și răsplată 
pentru efort redusă explică 21,3% din variația lipsei realizărilor personale, ceea ce 
sugerează că persoanele cu un nivel ridicat al neîncrederii în instituții și organizații 
și care cred că pot obține rezultate fără un efort personal au mai multe șanse să nu 
le obțină. Aceste rezultate creează premisele verificării, într-un studiu viitor, a 
posibilității de modificare a atitudinilor de neîncredere în semeni, instituții și 
autorități, precum și celor legate de recompensa pentru efort cu scopul de a reduce 
sindromul de burnout.  
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De asemenea, rezultatele obținute în acest studiu susțin că persoanele cu un 

loc al controlului extern în organizație au un nivel mai ridicat al cinismului social 

r=0,229 (p < ,001), ceea ce sugerează că angajații, care nu cred că rezultatul muncii 

lor le va aduce beneficii personale, nu au încredere în organizații și instituții, iar 

persoanele cu o conștiință de sine mai mare au un nivel mai mic de cinism social 

r=-0,292 (p < ,001). Deoarece internalizarea locului de control este un proces 

asociat dezvoltării ca și creșterea conștiinței de sine, putem observa că și cinismul 

social evoluează în paralel cu ele. O intervenție cu scopul de a reduce nivelul de 

burnout ar putea avea în vedere internalizarea locului controlului și creșterea 

conștiinței de sine.  

Modelul de mediere semnificativ statistic Percepția alegerii ⇒ Cinism Social 

⇒ Depersonalizare (efect total β=-0,401, z=4,586, p<0 ,001; efect indirect β=-0,118, 

z=2,859, p=0 ,004) susține de asemenea concluzia anterioară deoarece o persoană, 

care nu simte că alegerile din propria viață îi aparțin, va tinde să justifice acest 

lucru prin atitudinea de neîncredere în semeni, organizații și instituții și prin urmare 

să aibă tendința de a se retrage social și de a nu-i păsa de semeni. Al doilea model 

de mediere semnificativ statistic Conștiință de sine ⇒ Răsplată pentru efort ⇒ 

Lipsa realizărilor personale (efect total β=-0,686, z=5,511, p<0 ,001; efect indirect 

β=-0,132, z=2,524, p<0 ,01) sugerează că persoanele cu conștiință de sine ridicată 

cred că pentru a obține rezultate bune este necesar un efort personal și când îl fac, 

apar și realizările personale. 

Acest studiu a avut o serie de limitări, din care amintim faptul că este 

transversal și se bazează pe un lot de conveniență, ceea ce face imposibilă 

generalizarea concluziilor sale. Lotul redus și variabile ca vechimea în muncă, 

nivelul studiilor, situația maritală – variabile controlate în alte cercetări pe tema 

burnout-ului – nu au fost controlate. 

Concluzionând, cinismul social ridicat, locul controlului extern și un nivel 

redus al conștiinței de sine și al percepției alegerilor sunt factori ce influențează 

sindromul de burnout. Dacă aceste rezultate vor fi confirmate de studii ulterioare, 

ele pot oferi premisele unei intervenții cu scopul de a reduce nivelul de burnout. 
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REZUMAT 

 
Prezentul studiu și-a propus să testeze pe populația românească rezultatele unei cercetări care 

evidențiază că nivelul ridicat al cinismului social se asociază cu un nivel ridicat de burnout. 

Participanții (N=141) au completat online chestionarul de axiome sociale, locul controlului în 

organizație, stima de sine în context organizațional, scala autodeterminării și scala de burnout. 

Rezultatele noastre confirmă studiul lui Wei, noi obținând coeficienți de corelație r=0,325 (p < ,001) 

față de r=0,35 (p < 0,01) cu epuizarea emoțională, r=0,401 (p < ,001) față de r=0,34 (p < 0,01) cu 

depersonalizare și r=0,232 (p < ,01) față de r=0,4 (p < 0,01) cu reușite personale reduse (Wei et al., 

2015). Mai mult, considerând autonomia personală ca resursă personală în modelul Jobs Demands-

Resources (JD-R), am verificat dacă axiomele sociale mediază relația între autonomie personală și 

burnout. Am obținut două modele simplificate semnificativ statistic Percepția alegerii ⇒ Cinism 

Social ⇒ Depersonalizare (efect total β=-0,401, z=4,586, p<0 ,001; efect indirect β=-0,118, z=2,859, 

p=0 ,004) și Conștiință de sine ⇒ Răsplată pentru efort ⇒ Lipsa realizărilor personale (efect total  

β=-0,686, z=5,511, p<0 ,001; efect indirect β=-0,132, z=2,524, p<0 ,01). Rezultatele obținute ar trebui 

verificate în studii viitoare, confirmarea lor oferind premise noi pentru intervenții în vederea reducerii 

nivelului de burnout. 

https://doi.org/10.2307/256437
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PARTICULARITĂȚI ALE AXIOMELOR SOCIALE:  
UN STUDIU PRIVIND STABILITATEA TEMPORALĂ  

REALIZAT ASUPRA UNUI GRUP DE PARTICIPANȚI ROMÂNI 

CĂTĂLIN MOSOIA 
Școala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR), București 

Abstract 

This study investigates the stability of social axioms in time for a group of Romanians living in 
Romania. A sample of N = 501 participants, females and males aged 12 to 94 (M = 43.58,  
SD = 15.243), filled in an online survey between 22 May 2019 and 13 February 2021. A subgroup of 
n = 51 participants (about 10% of N) aged 17 to 94 years (M = 51.35, SD = 14.055), 29 females  
(M = 49.72, SD = 11.774) and 22 males (M = 53.50, SD = 16.644), college graduates in their vast 
majority, answered the questionnaire for three times: the first time in 2019 (precisely, between  
22 May and 23 October 2019), the second time in 2020 (exactly, between 19 May and 19 November 
2020), and the third time between 20 November 2020 and 13 February 2021. In this study, we used 
the Social Axioms Survey II (Leung et al., 2012), which measured social cynicism, reward for 
application, social complexity, fate control and religiosity; the Basic Psychological Need Satisfaction 
and Frustration Scale – General Measure (Chen et al., 2015), which measured the basic psychological 
needs for autonomy, relatedness, and competence; the five-item World Health Organization Well-Being 
Index, WHO-5 (1998), which measured the subjective well-being. ANOVA with repeated measures 
was used to understand whether there is a difference in social axioms amongst the 51 participants 
over the three investigation periods. The dependent variable was the social axiom, whilst the 
independent variable was time. IBM SPSS Statistics 24 was used. The repeated measures analysis of 
variance results indicating no statistically significant difference in social axioms amongst participants. 
However, significant differences between social axioms resulted between female and male participants. 
The present study contributes to a better understanding of social axioms and their relevance in 
relation to basic psychological needs and human behaviour. 

Cuvinte-cheie: stabilitatea temporală a axiomelor sociale, trebuințe psihologice de bază, starea 
subiectivă de bine. 

Keywords: temporal stability of social axioms, basic psychological needs, subjective well-being. 

1. INTRODUCERE 

Studiul de față investighează stabilitatea temporală a axiomelor sociale asupra 
unui grup de participanți români, în perioada 22 mai 2019 − 13 februarie 2021. Prin 
urmare, cercetarea stabilității în timp a credințelor sociale s-a realizat într-un 
interval de 21 de luni (mai exact 20 de luni și 23 de zile), care conține și momentul 

 
 Doctorand, Școala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR), Calea Victoriei 125, 

010071, București, România; E-mail: catalin.mosoia@gmail.com 

Rev. Psih., vol. 68, nr. 1, p. 51–74, Bucureşti, ianuarie – martie 2022 

mailto:catalin.mosoia@gmail.com


 Cătălin Mosoia 2 52 

apariției virusului pandemic COVID-19 la nivel global (începutul anului 2020) și 
local − în România, potrivit Voicu și Popescu (2021), primul caz de infecție a fost 
înregistrat pe 26 februarie 2020. Astfel, investigația din acest studiu s-a desfășurat 
atât înaintea declanșării pandemiei, cât și în timpul manifestării acesteia. 

Leung et al. (2012) au analizat stabilitatea axiomelor sociale și susțin că 

acestea sunt relativ stabile pe o perioadă de studiu de opt ani, iar corelația medie 

între axiome este de 0,75. Chestiunea stabilității temporale a axiomelor sociale a 

fost adusă în discuție de Li și Leung (2012), care susțin că eventuale schimbări 

semnificative la nivelul societății pot conduce la modificări majore în ceea ce 

privește credințele sociale. În absența schimbărilor la nivelul societății, axiomele 

sunt destul de stabile la nivel societal și servesc ca ghiduri colective pentru 

practicile socio-culturale și comportamentele individuale (Li și Leung, 2012); 

aceiași autori mai susțin că eventuale fluctuații în timp ale axiomelor sociale ar 

putea fi asemănate cu niște erori aleatorii, care certifică stabilitatea axiomelor la 

nivel societal – în această situație, s-ar putea spune că erorile ar fi considerate ca 

niște excepții care confirmă regula. Pe de altă parte, Li și Leung (2012) precizează 

că, din cauza lipsei cercetărilor relevante, nu se poate afirma că axiomele sunt mai 

stabile la nivel societal decât la nivel individual. În literatura de specialitate, 

studiile longitudinale pe tema axiomelor sociale sunt foarte rare și, potrivit lui 

Bond (2021), singurul astfel de studiu a fost realizat în Hong Kong de către Lai, 

Bond și Hui (2007); cei trei autori au explorat rolul pe care îl au credințele sociale 

în ceea ce privește evaluarea globală a satisfacției cu viața, unde satisfacția cu viața 

a fost identificată drept componenta cognitivă în evaluarea stării subiective de bine 

(Diener, Oishi și Lucas, 2003). 

Astfel, studiul de față are drept componentă exploratorie investigarea stabilității 

în timp a axiomelor sociale în contextul schimbărilor la nivelul societății românești 

determinate de apariția și manifestarea virusului pandemic COVID-19; în alte 

cuvinte, cercetarea de față își propune să afle dacă aceste schimbări au condus la 

modificări în ceea ce privește credințele sociale ale participanților. 

a.  Axiomele sociale 

Axiomele sociale au fost definite de Leung et al. (2002) drept credințe 

generalizate despre propria persoană, despre mediul social sau înconjurător sau 

despre lumea spirituală și se prezintă sub forma unei aserțiuni referitoare la relația 

dintre două entități sau concepte (Leung et al., 2002). Pe baza analizei datelor 

colectate de la participanți aparținând unor culturi diverse, Leung și Bond (2004) 

susțin că următorii cinci factori ai axiomelor sociale sunt universali: cinismul 

social, răsplata pentru efort, complexitatea socială, controlul destinului și religiozitatea. 

Cinismul social reunește așteptări de tip negativ despre natura umană și evenimentele 

sociale; persoanele caracterizate prin cinism social au opinii stereotipe despre 

anumite grupuri și manifestă neîncredere în instituții, tind să considere că oamenii 
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își exploatează semenii și că viața aduce nefericire (Lai, Bond și Hui, 2007). 

Factorul răsplată pentru efort evaluează credința socială potrivit căreia efortul 

oamenilor va fi recompensat dacă acțiunile lor vor fi eficiente. Complexitatea 

socială reliefează faptul că există mai multe moduri prin care se pot identifica 

soluții la probleme, lumea socială este complexă, evenimentele sunt nesigure și 

schimbătoare, iar comportamentul social se poate manifesta diferit, în funcție de 

context. Controlul destinului se referă la credința conform căreia evenimentele 

sociale sunt predeterminate și sunt influențate de soartă sau destin, dar și că există 

modalități prin care oamenii pot influența cursul vieții; prin urmare, axioma controlului 

destinului prezintă două fațete, după cum susțin Zhou, Leung și Bond (2009). 

Religiozitatea se referă la credința în forțe supranaturale și în instituțiile religioase, 

iar aceste instanțe pot influența evoluția oamenilor. Axiomele sau credințele sociale 

sunt „sociale” pentru că ele se formează în urma socializării și sunt „axiome” 

pentru că oamenii le aprobă fără să acorde prea mare atenție asupra validității lor 

(Leung și Bond, 2009). Iliescu, Dincă și Bond (2017) precizează că axiomele 

sociale sunt variabile valide atât pentru descrierea grupurilor, comunităților ori a 

societăților, cât și a comportamentelor individuale din interiorul acestor grupuri, 

comunități ori societăți. Astfel, axiomele sociale au fost studiate în relație cu diverse 

alte variabile, în culturi diferite, cum ar fi credințe despre învățare, în Filipine 

(Bernardo, 2009), locul de control și dezvoltare morală, în Italia (Comunian, 2009), 

comportamente individuale și intenții comportamentale (Dincă și Iliescu, 2009), și 

relațiile maritale (Iliescu, Dincă, Bond, 2017), ultimele două studii realizate în 

România. 

b. Trebuințele psihologice 

Trebuințele psihologice de bază au fost elaborate în cadrul general al teoriei 

autodeterminării (Self-Determination Theory, SDT), teorie a motivației propusă de 

Deci și Ryan (1985; 2000) și Ryan și Deci (2000). Această teorie, pe de o parte, 

pune accent pe tendințele naturale ale oamenilor de a se comporta eficient și 

sănătos, iar, pe de altă parte, pe modul în care factorii sociali și culturali 

influențează calitatea activității pe care oamenii o desfășoară. Potrivit SDT, 

trebuințele psihologice de bază, necesități universale pentru starea de bine (Deci și 

Ryan, 2014), sunt nevoia de competență, nevoia de relaționare și nevoia de 

autonomie (Deci și Ryan, 2000), iar acestea sunt înnăscute, esențiale și universale 

(Ryan și Deci, 2000). Trebuința de competență se referă la nevoia intrinsecă a 

oamenilor de a fi eficienți în relația pe care o au cu mediul (Deci și Vansteenkiste, 

2004) și, astfel, se referă la realizările, cunoștințele și abilitățile oamenilor; cu alte 

cuvinte, oamenii au nevoie să-și dezvolte competențele pentru a avea control 

asupra chestiunilor care sunt importante pentru ei. Deci și Vansteenkiste (2004) 

mai susțin că trebuința de relaționare se referă la nevoia de apartenență și de 

legătură cu ceilalți, la înclinația universală de a interacționa, de a fi în legătură cu 
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semenii și de a manifesta grijă față de aceștia; trebuința de autonomie se referă la 

experimentarea unui sentiment de consimțire și de alegere atunci când acționezi, 

indiferent dacă acțiunile sunt inițiate independent sau răspund unei cereri din partea 

altor persoane; cu alte cuvinte, trebuința de autonomie se referă la nevoia persoanei 

de a simți că deține controlul asupra propriului comportament (Deci și Vansteenkiste, 

2004). 

c. Starea subiectivă de bine 

Starea subiectivă de bine este rezultatul evaluărilor cognitive și emoționale pe 

care o persoană și le face despre propria sa viață (Diener, Lucas și Oishi, 2002). 

Starea subiectivă de bine este o stare de mulțumire care aparține interiorității și care 

se manifestă prin comportament. Michalos (2014) sugerează că starea subiectivă de 

bine are mai mulți factori determinanți, dar sănătatea mentală și relațiile pozitive cu 

oamenii din jur constituie condiții necesare pentru această stare de bunăstare 

psihologică. O serie de studii demonstrează că printre factorii determinanți ai stării 

subiective de bine se află caracteristicile individuale (Diener, Diener și Diener, 

1995), cultura (Diener, Suh, Smith și Shao, 1995), vârsta (Diener și Suh, 1998), 

locul de muncă (Diener, Nickerson, Lucas și Sandvik, 2002), căsătoria (Lucas, 

Clark, Georgellis și Diener, 2003) și mediul (Diener și Seligman, 2004). Preluând 

metafora orchestrei și a instrumentelor componente, figură de stil folosită de 

Diener și Seligman (2002) într-un studiu asupra oamenilor foarte fericiți, starea 

subiectivă de bine pare să fie rezultatul acțiunii mai multor factori determinanți,  

la fel cum un concert de muzica clasică presupune participarea coordonată a 

instrumentelor care alcătuiesc orchestra simfonică. 

2. METODOLOGIE 

2.1. SCOP ȘI IPOTEZE 

Scopului studiului de față a fost investigarea stabilității temporale a axiomelor 

sociale. Criteriile care au determinat alegerea perioadelor au fost următoarele: 

perioadele să fie consecutive și să aibă o lungime de cel puțin două luni de zile. 

Astfel, s-a cercetat stabilitatea celor cinci factori ai credințelor sociale − cinismul 

social, răsplata pentru efort, complexitatea socială, controlul destinului și 

religiozitatea – în următoarele trei perioade: 22 mai 2019 − 23 octombrie 2019,  

19 mai − 19 noiembrie 2020, 20 noiembrie 2020 − 13 februarie 2021. Prin urmare, 

intervalele de timp dintre testări nu au fost egale. Cu toate acestea, s-a ținut cont de 

apariția la nivel global și național, la începutul anului 2020, a virusului pandemic 

COVID-19, a cărui evoluție rapidă a determinat luarea în considerare a celei de a 

treia perioade de investigație, imediat după sfârșitul celei de a doua perioade de 

investigație. 
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Astfel, datele colectate corespund unor perioade total diferite. În anul 2019 

nu exista nicio informație despre vreun virus pandemic, iar prima perioadă de 

investigație în acest studiu este 22 mai − 23 octombrie 2019. Odată cu anul 2020, 

au apărut primele informații despre virusul COVID-19, care au fost urmate de 

efecte imediate, în primul rând, în domeniul sănătății populației, atât la nivel 

global, cât și la nivel local: un număr din ce în ce mai mare de infectări, spitalizări, 

decese, măsuri luate de autorități – starea de urgență, purtarea măștii, distanța 

socială, anumite intervale orare pentru cumpărături sau deplasări în afara locuinței 

de domiciliu –, schimbări în stilul de muncă sau chiar pierderea locului de muncă; 

începând cu a doua jumătate a anului 2020, au prins contur ideile privind testarea 

populației pentru a identifica persoanele infectate cu COVID-19 și, la un nivel 

incipient, vaccinarea populației împotriva virusului pandemic; astfel, în studiul de față, 

a doua perioadă de investigație a fost considerată între 19 mai și 19 noiembrie 2020.  

A treia perioadă de investigație din acest studiu a fost considerată 20 noiembrie 

2020 – 13 februarie 2021; în această perioadă s-au desfășurat campanii de testare, 

apoi de vaccinare a populației, ca măsuri de prevenire a infectării cu virusul COVID-19 

(vaccinarea continuă și în momentele redactării acestui studiu, iunie 2021). 

Caracterul exploratoriu al acestei lucrări rezidă în întrebarea la care a încercat 

să răspundă, anume, dacă axiomele sociale sunt stabile în timp, mai precis,  

de-a lungul a trei perioade consecutive. Întrucât aceste intervale de timp conțin și 

momentul apariției și manifestării virusului pandemic COVID-19, studiul investighează 

dacă modificările stilului de viață al oamenilor din cauza virusului au determinat și 

schimbări în ceea ce privește credințele lor sociale. 

Pentru a stabili ipotezele, se introduce pentru variabilele din acest studiu 

noțiunea de stabilitate relativă (în timp). Astfel, se consideră că o variabilă este 

relativ stabilă dacă valorile respectivei variabile în n perioade consecutive de timp 

sunt diferite, adică diferența între valorile medii nu este statistic semnificativă. Prin 

urmare, ipoteza generală din acest studiu este următoarea: axiomele sociale sunt 

relativ stabile în timp. 

Ținând cont de cele trei perioade de investigație din acest studiu, s-au 

considerat următoarele ipoteze specifice: 

Ipoteza 1: Cinismul social este relativ stabil de-a lungul celor trei perioade de 

investigație. 

Ipoteza 2: Răsplata pentru efort este relativ stabilă de-a lungul celor trei 

perioade de investigație. 

Ipoteza 3: Complexitatea socială este relativ stabilă de-a lungul celor trei 

perioade de investigație. 

Ipoteza 4: Controlul destinului este relativ stabil de-a lungul celor trei 

perioade de investigație. 

Ipoteza 5: Religiozitatea este relativ stabilă de-a lungul celor trei perioade de 

investigație. 
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Cele cinci ipoteze specifice mai pot fi formulate și în felul următor: diferența 

între mediile axiomelor sociale − cinismul social, răsplata pentru efort, complexitatea 

socială, controlul destinului, religiozitate −, înregistrate în cele trei perioade consecutive 

de investigație, este nesemnificativă din punct de vedere statistic. 

2.2. INSTRUMENTE DE LUCRU 

În acest studiu am utilizat trei instrumente de lucru. Cu ajutorul versiunii în 

limba română a chestionarului de axiome sociale Social Axioms Survey II (Leung 

et al., 2012), prescurtat SAS II, s-au evaluat axiomele sociale. Acest chestionar 

conține 40 de itemi, care grupează cinci dimensiuni ale credințelor sau axiomelor 

sociale: cinism social, răsplată pentru efort, complexitate socială, controlul destinului și 

religiozitate; scorurile la fiecare dintre cei cinci factori ai axiomelor sociale sunt 

cuprinse între 8 (valoarea minimă) și 40 (valoarea maximă). Pentru cele cinci 

subscale din cadrul Social Axioms Survey II (SAS II), coeficienții alpha ai lui 

Cronbach pentru eșantioanele folosite au avut valori între 0,64 și 0,79 (Leung  

et al., 2012). Pentru acest studiu, coeficienții de consistență internă alpha-Cronbach 

calculați indică o fidelitate bună pentru cinism social (0,811), răsplata pentru efort 

(0,773), controlul destinului (0,765) și religiozitate (0,904), iar pentru complexitate 

socială valoarea de 0,672, prin urmare, o valoare apropiată de standardul recomandat 

de raportare a consistenței interne (mai mare de 0,70) (Iliescu și Sulea, 2015). Prin 

intermediul versiunii în limba română a scalei Basic Psychological Need Satisfaction 

and Frustration Scale – General Measure (Chen et al., 2015), s-a evaluat gradul de 

satisfacere și de frustrare a trebuințelor psihologice de bază. Această scală constă în 

24 de itemi, iar scorurile sunt cuprinse între 4 (valoarea minimă) și 20 (valoarea 

maximă); astfel, s-au obținut evaluări ale gradului de satisfacere și de frustrare ale 

trebuințelor de competență, de relaționare și de autonomie. În versiunea originală a 

lui Chen et al. (2015), cele șase subscale ale acestui instrument au avut o 

consistență internă adecvată, coeficienții alpha-Cronbach fiind cuprinși între 0,73  

și 0,89 pentru subscalele „satisfacere” și între 0,64 și 0,86 pentru subscalele 

„frustrare” (Chen et al., 2015). Pentru acest studiu, s-au calculat coeficienții de 

consistență internă, care indică o fidelitate bună (alpha-Cronbach între 0,90 și 

0,91). De asemenea, s-a utilizat versiunea în limba română a Chestionarului 

Organizației Mondiale a Sănătății al celor cinci criterii de apreciere a stării de bine, 

versiunea 1998, care a permis evaluarea stării subiective de bine (Psychiatric 

Research Unit, WHO Collaborating Center for Mental Health, 1998), de altfel, 

unul dintre cele mai utilizate instrumente de evaluare a stării subiective de bine 

(Topp și alții, 2015). Acest chestionar de tip autoraport este format din cinci itemi, 

iar scorurile sunt cuprinse între valoarea minimă (0, zero) și valoarea maximă 

(100), unde un scor mai ridicat indică o stare subiectivă de bine mai bună. Scala 

WHO-5 are o fidelitate bună, coeficienții de consistență internă alpha ai lui 

Cronbach fiind cuprinși între 0,86 și 0,90 pentru eșantionul european și între 0,84 şi 

0,86 pentru eșantionul românesc (Liță, 2018). 
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2.3. PARTICIPANȚI 

La acest studiu au participat un număr total de 501 de români, femei și 

bărbați cu vârsta cuprinsă între 12 și 94 de ani (M = 43,58; AS = 15,243).  

Un subgrup de 51 de participanți, adică aproximativ 10% din numărul total de 

participanți, cu vârsta cuprinsă între 17 și 94 de ani (M = 51,35; AS = 14,055),  

29 de femei și 22 de bărbați, absolvenți de facultate în marea lor majoritate  

(peste 90%), au răspuns la același chestionar online, de trei ori în trei perioade: 

prima dată, în perioada 22 mai − 23 octombrie 2019; a doua oară, în perioada  

19 mai − 19 noiembrie 2020; a treia oară, în perioada 20 noiembrie 2020 –  

13 februarie 2021. Altfel spus, 51 de participanți au completat chestionarele în 

fiecare dintre cele trei perioade. Pe parcursul acestui studiu s-a notat cu I,  

prima perioadă de investigație, 22.05−23.10.2019, cu II, a doua perioadă de 

investigație, 19.05−19.11.2020, iar cu III, a treia perioadă de investigație, 

20.11.2020−13.02.2021. 

2.4. ANALIZA STATISTICĂ 

Pentru a observa dacă există o diferență între valorile medii ale credințelor 

sociale obținute de același grup de participanți în trei perioade consecutive, s-a 

folosit metoda ANOVA cu măsurători repetate. De fiecare dată s-a considerat ca 

variabilă dependentă câte o axiomă socială – adică, cinismul social, răsplata pentru 

efort, complexitatea socială, controlul destinului și religiozitatea –, iar ca variabilă 

independentă, timpul. De asemenea, s-a utilizat testul t pentru eșantioane 

independente atunci când s-a investigat diferența între medii în funcție de genul 

participanților. Prelucrarea statistică a datelor colectate s-a realizat cu ajutorul 

programul IBM SPSS Statistics 24. Graficele s-au realizat cu ajutorul programului 

de calcul Excel din grupa de programe Microsoft 365. 

3. REZULTATE 

În acest subcapitol sunt prezentate statistici descriptive și grafice privind 

variabilele din acest studiu – axiome sociale, trebuințe psihologice de bază și starea 

subiectivă de bine – corespunzătoare celor 51 de participanți români, 29 de femei și 

22 de bărbați. De asemenea, sunt prezentate evoluțiile variabilelor de-a lungul celor 

trei perioade de investigație și corelațiile între variabile. 

3.1. AXIOME SOCIALE 

În Tabelul nr. 1 sunt prezentate scorurile medii ale axiomelor sociale, inclusiv 

în funcție de genul participanților, corespunzătoare celor trei perioade în care s-a 

realizat acest studiu. 
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Tabelul nr. 1. 

Media (M) axiomelor sociale, diferențele semnificative între axiome și valoarea coeficientului p 
corespunzătoare celor trei perioade de investigație I, II și III pentru subgrupul de 51 de participanți, 

29 de femei și 22 de bărbați. 

Axioma  
socială 

Perioada de investigație 

I II III 

M  M  M  

Cinism  

social 

22,71   23,35   23,18   

femei 21,62 p unidirecțional, 
p = 0,033 

21,52 p bidirecțional, 
p = 0,012 

22,03 p unidirecțional, 
p = 0,029 bărbați 24,14 25,77 24,68 

Răsplata 
pentru efort 

33,41  32,90  33,04  

femei 33,69  32,79  33,10  

bărbați 33,05  33,05   32,95   

Complexitate 
socială 

33,35  33,47  33,61  

femei 33,69  33,72  34,38 p bidirecțional, 
p = 0,025 bărbați 32,91   33,14   32,59 

Controlul 
destinului 

22,37  23,35  23,12  

femei 22,38  22,38  23,28  

bărbați 22,36   24,64   22,91   

Religiozitate 
 

28,71  28,67  28,35  

femei 27,52  27,55  26,90 p unidirecțional, 
p = 0,029 bărbați 30,27   30,14   30,27 

I, prima perioadă: 22.05–23.10.2019 
II, a doua perioadă: 19.05–19.11.2020 
III, a treia perioadă: 20.11.2020–13.02.2021 

 

Figura nr. 1. Evoluția axiomelor sociale în cele trei perioade de investigație pentru subgrupul  

de 51 de participanți români, 29 de femei și 22 de bărbați, din acest studiu. 
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În Figura nr. 1 este prezentată evoluția fiecărei axiome sociale de-a lungul 
celor trei perioade consecutive de investigație din acest studiu. Pe axa verticală 
sunt menționate scorurile medii ale axiomelor sociale, iar fiecare reprezintă o 
valoare cuprinsă între 8, scorul minim, și 40, scorul maxim. Pe axa orizontală sunt 
reprezentate axiomele sociale în cele trei perioade din acest studiu. 

În Tabelul nr. 1 și Figura nr. 1 se observă că valorile medii ale axiomelor 
sociale sunt diferite în fiecare din cele trei perioade consecutive de investigație. 
Pentru a testa semnificația statistică a diferenței între medii, s-a utilizat metoda 
ANOVA cu măsurători repetate. Calculele demonstrează că, indiferent de axioma 
socială, diferențele între medii nu sunt statistic semnificative. Astfel, ANOVA 
[F(2,100) = 0,668, p = 0,515], pentru cinism social; ANOVA [F(2,100) = 0,694,  
p = 0,502], în cazul răsplatei pentru efort; ANOVA [F(2,100) = 0,203, p = 0,816], 
pentru complexitate socială; ANOVA [F(2,100) = 1,408, p = 0,249], pentru controlul 
destinului; ANOVA [F(1,484;74,183) = 0,215, p = 0,740], pentru religiozitate. 

Prin urmare, diferențele între scorurile medii ale axiomelor sociale înregistrate în 
cele trei perioade de investigație nu sunt semnificative statistic, adică se confirmă 
cele cinci ipoteze specifice din acest studiu. Cu alte cuvinte, cinismul social este 
relativ stabil de-a lungul celor trei perioade de investigație, răsplata pentru efort 
este relativ stabilă de-a lungul celor trei perioade de investigație, complexitatea 
socială este relativ stabilă de-a lungul celor trei perioade de investigație, controlul 
destinului este relativ stabil de-a lungul celor trei perioade de investigație, 
religiozitatea este relativ stabilă de-a lungul celor trei perioade de investigație. 

Cu toate acestea, se remarcă faptul că rezultatele sugerează următoarele 
posibile tendințe: de-a lungul celor trei perioade consecutive de investigație, 
cinismul social și complexitatea socială tind să crească, iar religiozitatea tinde să 
scadă. Pentru cinism social, s-au înregistrat următoarele valori: 22,71 în prima 
perioadă (22.05–23.10.2019); 23,35 în a doua perioadă (19.05–19.11.2020); 23,18 
în a treia perioadă (20.11.2020–13.02.2021). Complexitatea socială crește de la 
33,35 (în prima perioadă) la 33,47 (în perioada a doua) și apoi la 33,61 (în cea de  
a treia perioadă). În ceea ce privește religiozitatea, valorile scad de la 28,71 (prima 
perioadă) la 28,67 (în a doua perioadă) și ulterior la 28,35 (în a treia perioadă). 

Evoluția axiomelor sociale în funcție de genul participanților 

Potrivit datelor din Tabelul nr. 1 și a diagramei din Figura nr. 1, se observă 
mai întâi că mediile axiomelor sociale în cazul participanților femei sunt diferite de 
ale participanților bărbați. Apoi, se remarcă o serie de diferențe semnificative între 
valorile medii ale credințelor sociale la femei și bărbați. În perioada I, scorul mediu 
al cinismului social la femei (M = 21,62; AS = 4,960) este semnificativ mai mic  
(t = -1,873, df = 49; p unidirecțional = 0,033) decât la bărbați (M = 24,14;  
AS = 4,454); în perioada II, scorul mediu al cinismului social la femei (M = 21,52; 
AS = 4,223) este semnificativ mai mic (t = -2,649, df = 33,721; p = 0,012) decât la 
bărbați (M = 25,77; AS = 6,575); în perioada III, scorul mediu al cinismului social 
la femei (M = 22,03; AS = 4,379) este semnificativ mai mic (t = -1,930, df = 49;  
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p unidirecțional = 0,029) decât la bărbați (M = 24,68; AS = 5,419), scorul mediu al 
complexității sociale la femei (M = 34,38; AS = 2,945) este semnificativ mai mare 
(t = 2,314, df = 49; p = 0,025) decât la bărbați (M = 32,59; AS = 2,423), scorul 
mediu al religiozității la femei (M = 26,90; AS = 6,383) este semnificativ mai mic  
(t = -1,935, df = 49; p unidirecțional = 0,029) decât la bărbați (M = 30,27;  
AS = 5,881). Se observă că cinismul social la femei este mai mic decât la bărbați, 
pentru fiecare perioadă de investigație – această inegalitate vine în acord cu 
rezultatele obținute pentru contextul cultural românesc de către Leung, Li și Zhou 
(2012). În timpul manifestării virusului COVID-19, complexitatea socială este mai 
mare la femei decât la bărbați, iar religiozitatea este mai mare la bărbați decât la femei. 

3.2. TREBUINȚELE PSIHOLOGICE DE BAZĂ 

Mediile pentru satisfacerea și frustrarea trebuințelor psihologice de bază 
(respectiv, satisfacerea și frustrarea trebuinței de competență, satisfacerea și frustrarea 
trebuinței de relaționare, satisfacerea și frustrarea trebuinței de autonomie) sunt 
prezentate, pentru fiecare din cele trei perioade de investigație din acest studiu  
(I, II și III), în Tabelul nr. 2. 

Tabelul nr. 2. 

Mediile (M) obținute de participanții femei și bărbați la trebuințele psihologice de bază  
de-a lungul celor trei perioade consecutive de studiu (I, II și III) și coeficientul p  

care indică diferențe statistic semnificative. 

Perioada de 

investigație și 

genul 
participanților 

Trebuințe psihologice de bază 

Trebuința de competență  Trebuința de relaționare Trebuința de autonomie  

M 

satisfacere 

M 

frustrare 

M 

satisfacere 

M 

frustrare 

M 

satisfacere 

M 

frustrare 

I 17,69  7,47  16,86  7,10  15,37  11,14  

Femei 18,03  7,07  16,86  6,66  15,66  11,03  

Bărbați 17,23  8,00  16,86  7,68  15,00  11,27  

II 17,59  7,65  17,53  6,59  15,37  10,78  

Femei 18,03 
p1 = 
0,045 

6,83 
p2 =    

0,040 

18,07 
p2 = 
0,032 

6,07  15,83  10,14  

Bărbați 17,00 8,73 16,82 7,27  14,77  11,64  

III 17,39  7,78  17,16  7,02  15,47  11,18  

Femei 17,66  6,69 
p2 = 

0,007 

17,21  6,31 
p2 = 
0,009 

15,72  10,24 
p2 = 
0,004 Bărbați 17,05  9,23 17,09  7,95 15,14  12,41 

I, prima perioadă: 22.05–23.10.2019 
II, a doua perioadă: 19.05–19.11.2020 
III, a treia perioadă: 20.11.2020–13.02.2021 
p1, unidirecțional 
p2, bidirecțional 
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În Figura nr. 3 și în Figura nr. 4 sunt reprezentate valorile medii ale 

trebuințelor psihologice de bază corespunzătoare celor două fațete ale lor, respectiv 

satisfacerea și frustrarea. În aceste grafice, scorurile medii ale trebuințelor au valori 

care sunt cuprinse între scorul minim, 4, și scorul maxim, 20, și sunt poziționate pe 

axa verticală. 

 

 

Figura nr. 3. Satisfacerea trebuințelor psihologice de bază  

de-a lungul celor trei perioade consecutive de investigație. 

În Figura nr. 3 se observă că cele mai mici valori s-au înregistrat în cazul 

satisfacerii trebuinței de autonomie (15,37; 15,37; 15,47), iar cele mai mari scoruri 

corespund satisfacerii trebuinței de competență (17,69; 17,59; 17,39); de asemenea, 

trebuința de competență scade, iar trebuința de autonomie manifestă o tendință de 

creștere începând cu a doua perioadă. 

În Figura nr. 4 se observă că cele mai mari valori medii se înregistrează la 

frustrarea trebuinței de autonomie (11,14; 10,78; 11,18), iar scorul din prima 

perioadă (11,14 corespunzător perioadei pre-COVID) este mai mic decât cel din  

a treia perioadă (11,18 corespunzător perioadei COVID). Cu toate acestea, calculul 

ANOVA cu măsurători repetate arată că există diferențe semnificative statistic 

numai între scorurile medii ale satisfacerii trebuinței de relaționare obținute de 

participanți în cele trei perioade de studiu. Astfel, ANOVA[F(2,100) = 3,187;  

p = 0,046]. 
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Figura nr. 4. Frustrarea trebuințelor psihologice de bază  

de-a lungul celor trei perioade de investigație. 

Trebuințele psihologice de bază în funcție de genul participanților 

Potrivit datelor din Tabelul nr. 2, scorurile medii ale trebuințelor psihologice de 
bază diferă în funcție de genul participanților. Astfel, nivelul de satisfacere a 
trebuințelor psihologice la femei este mai mare sau egal decât la bărbați. În ceea ce 
privește cealaltă fațetă a nevoilor, frustrarea trebuințelor este mai mare la bărbați 
decât la femei. Odată cu apariția și manifestarea virusului COVID-19 (adică, în 
perioadele a doua și a treia din acest studiu), se înregistrează diferențe semnificative 
între scorurile medii ale trebuințelor psihologice de bază. Astfel, în perioada II, 
după apariția virusului, scorul mediu al satisfacerii trebuinței de competență la 
femei (M = 18,03; AS = 1,742) este semnificativ mai mare (t = 1,731, df = 49;  
p unidirecțional = 0,045) decât la bărbați (M = 17,00; AS = 2,526), scorul mediu al 
frustrării trebuinței de competență la femei (M = 6,83; AS = 2,300) este semnificativ 
mai mic (t = -2,115, df = 49; p = 0,040) decât la bărbați (M = 8,73; AS = 4,061), 
scorul mediu al satisfacerii trebuinței de relaționare la femei (M = 18,07; AS = 1,731) 
este semnificativ mai mare (t = 2,206, df = 49; p = 0,032) decât la bărbați (M = 16,82; 
AS = 2,322); în perioada III, scorul mediu al frustrării trebuinței de competență  
la femei (M = 6,69; AS = 2,422) este semnificativ mai mic (t = -2,838, df = 49;  
p = 0,007) decât la bărbați (M = 9,23; AS = 3,939), scorul mediu al frustrării 
trebuinței de relaționare la femei (M = 6,31; AS = 2,072) este semnificativ mai mic 
(t = -2,737, df = 49; p = 0,009) decât la bărbați (M = 7,95; AS = 2,193), scorul 
mediu al frustrării trebuinței de autonomie la femei (M = 10,24; AS = 2,849) este 
semnificativ mai mic (t = -2,979, df = 49; p = 0,004) decât la bărbați (M = 12,41; 
AS = 2,153). 
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3.3. STAREA SUBIECTIVĂ DE BINE 

În ceea ce privește starea subiectivă de bine, datele înregistrate de participanți 
de-a lungul celor trei perioade de investigație sunt prezentate în Tabelul nr. 3. 

Tabelul nr. 3. 

Mediile (M) obținute de participanții femei și bărbați la starea subiectivă de bine  
în timpul celor trei perioade consecutive de studiu (I, II și III) și coeficientul p  

care indică diferențe semnificative între valorile medii ale stării subiective de bine. 

Perioada și genul participanților 
Starea subiectivă de bine 

M  

I: 22.05-23.10.2019 64,43  

Femei 68,69 p bidirecțional, p = 
0,043 Bărbați 59,27 

II: 19.05-19.11.2020 65,10  

Femei 70,07 p unidirecțional, p = 
0.028 Bărbați 58,55 

III: 20.11.2020-13.02.2021 63,06  

Femei 66,48  

Bărbați 58,55  

 

În Tabelul nr. 3 se observă că, indiferent de genul participanților, starea de 
bine crește de la 64,43 (medie corespunzătoare primei perioade, I, pre-COVID) la 
65,10 (medie corespunzătoare celei de a doua perioade, II, apariția COVID) și apoi 
scade la 63,06 (medie corespunzătoare celei de a treia perioade, III, manifestarea 
COVID). Totuși, calculele demonstrează că diferențele între scorurile medii ale 
stării subiective de bine nu sunt semnificative statistic, ANOVA[F(1,784; 89,221) 
= 0,312, p = 0,798]. 

Starea de bine în funcție de genul participanților 

În Tabelul nr. 3 se observă că, indiferent de perioada de investigație, starea 
subiectivă de bine a participanților femei este mai mare decât a participanților 
bărbați. Totuși, diferențe semnificative între mediile stării subiective de bine se 
înregistrează numai în primele două perioade de investigație din acest studiu (I și 
II). Astfel, în perioada I (perioadă pre-COVID) scorul mediu al stării subiective de 
bine la femei (M = 68,69; AS = 15,605) este semnificativ mai mare (t = 2,082,  
df = 49; p bidirecțional = 0,043) decât la bărbați (M = 59,27; AS = 16,499). Situația 
se păstrează și după apariția virusului (în perioada II), adică scorul mediu al stării 
subiective de bine la femei (M = 70,07; AS = 15,879) este semnificativ mai mare  
(t = 1,984; df = 34,953; p unidirecțional = 0,028) decât la bărbați (M = 58,55;  
AS = 23,472). În Figura nr. 5 este reprezentată starea subiectivă de bine a participanților 
femei și bărbați de-a lungul celor trei perioade de investigație din acest studiu. 
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Figura nr. 5. Starea subiectivă de bine a participanților români,  

29 de femei și 22 de bărbați, de-a lungul celor trei perioade de investigație. 

3.4. EVOLUȚIA VARIABILELOR 

În continuare, prezentăm în Tabelul nr. 4 evoluția variabilelor din acest studiu, 

respectiv a axiomelor sociale, a trebuințelor psihologice de bază și a stării subiective de 

bine a participanților, 29 de femei și 22 de bărbați, de-a lungul celor trei perioade 

de investigație și diferențele statistic semnificative între scorurile medii ale variabilelor. 

Tabelul nr. 4  

Evoluția axiomelor sociale, a trebuințelor psihologice de bază și a stării subiective de bine  

a participanților la acest studiu, 29 de femei și 22 de bărbați, de-a lungul celor trei perioade  

de investigație și diferențele statistic semnificative între scorurile medii ale variabilelor. 

Variabila Perioada I  

(pre-COVID) 

19.05–20.10.2019 

Perioada II  

(COVID) 

19.05–19.11.2020 

Perioada III  

(COVID) 

20.11.2020–13.02.2021 

Cinism  

social 

Cinismul social crește și apoi scade (22,71 → 23,35 → 23,18). 

Cinismul social la femei scade și apoi crește (21,62 → 21,52 → 22,03). 

Cinismul social la bărbați crește și apoi scade (24,14 → 25,77 → 24,68).  

Cinismul social la femei tinde să fie mai mic decât la bărbați. Altfel spus, cinismul 

social pare să fie mai pregnant la bărbați decât la femei. 

Scorul mediu al 

cinismului social în cazul 

participanților femei  

(M = 21,62; AS = 4,960) 

este semnificativ mai mic 

(t = -1,873; df = 49; p 

unidirecțional = 0,0335) 

decât cel al participanților 

bărbați (M = 24,14;  

AS = 4,454). 

Scorul mediu al 

cinismului social în cazul 

participanților femei  

(M = 21,52; AS = 4,223) 

este semnificativ mai mic 

(t = -2,649; df = 33,721; 

p bidirecțional = 0,012) 

decât cel al participanților 

bărbați (M = 25,77;  

AS = 6,575). 

Scorul mediu al cinismului 

social în cazul participanților 

femei (M = 22,03;  

AS = 4,379) este 

semnificativ mai mic  

(t = -1,930; df = 49;  

p unidirecțional = 0,0295) 

decât cel al participanților 

bărbați (M = 24,68;  

AS = 5,419).  
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Tabelul nr. 4 (continuare) 

Variabila Perioada I  

(pre-COVID) 

19.05–20.10.2019 

Perioada II  

(COVID) 

19.05–19.11.2020 

Perioada III  

(COVID) 

20.11.2020–13.02.2021 

Răsplata 

pentru efort 

Răsplata pentru efort tinde să scadă (33,41 → 32,90 → 33,04). 

Răsplata pentru efort la femei scade și apoi crește (33,69 → 32,79 → 33,10). 

Răsplata pentru efort la bărbați tinde să scadă (33,05 → 33,05 → 32,95). 

Răsplata pentru efort la 

femei (33,69) este mai 

mare decât la bărbați 

(33,05), dar diferența nu 

este semnificativă 

statistic. 

Răsplata pentru efort la 

femei (32,79) este mai 

mică decât la bărbați 

(33,05), dar diferența nu 

este semnificativă 

statistic. 

Răsplata pentru efort la 

femei (33,10) este mai mare 

decât la bărbați (32,95), dar 

diferența nu este 

semnificativă statistic. 

Complexitate 

socială 

Complexitatea socială tinde să crească (33,35 → 33,47 → 33,61). 

Complexitatea socială la femei tinde să crească (33,69 → 33,72 → 34,38). 

Complexitatea socială la bărbați crește și apoi scade (32,91 → 33,14 → 32,59). 

Complexitatea socială la femei este mai mare decât la bărbați. 

Complexitatea socială la 

femei (33,69) este mai 

mare decât la bărbați 

(32,91), dar diferența nu 

este semnificativă 

statistic. 

Complexitatea socială la 

femei (33,72) este mai 

mare decât la bărbați 

(33,14), dar diferența nu 

este semnificativă 

statistic. 

Scorul mediu al 

complexității sociale în 

cazul participanților femei 

(M = 34,38; AS = 2,945) este 

semnificativ mai mare  

(t = 2,314; df = 49;  

p bidirecțional = 0,025) 

decât cel al participanților 

bărbați (M = 32,59;  

AS = 2,423). 

Controlul 

destinului 

Controlul destinului crește și apoi scade (22,37 → 23,35 → 23,12). 

Controlul destinului la femei tinde să crească (22,38 → 22,38 → 23,28). 

Controlul destinului la bărbați crește și apoi scade (22,36 → 24,64 → 22,91). 

Controlul destinului la 

femei (22,38) este mai 

mare decât la bărbați 

(22,36), dar diferența nu 

este semnificativă 

statistic. 

Controlul destinului la 

femei (22,38) este mai 

mic decât la bărbați 

(24,64), dar diferența nu 

este semnificativă 

statistic. 

Controlul destinului la femei 

(22,28) este mai mare decât 

la bărbați (22,91), dar 

diferența nu este 

semnificativă statistic. 

Religiozitate  Religiozitatea tinde să scadă (28,71 → 28,67 → 28,35). 

Religiozitatea la femei crește și apoi scade (27,52 → 27,55 → 26,90). 

Religiozitatea la bărbați scade și apoi crește (30,27 → 30,14 → 30,27). 

Religiozitatea la femei este mai mică decât la bărbați. 

Religiozitatea la femei 

(27,52) este mai mică 

decât la bărbați (30,27), 

dar diferența nu este 

semnificativă statistic. 

Religiozitatea la femei 

(27,55) este mai mică 

decât la bărbați (30,14), 

dar diferența nu este 

semnificativă statistic. 

Scorul mediu al religiozității 

în cazul participanților femei 

(M = 26,90; AS = 6,383) este 

semnificativ mai mic  

(t = -1,935, df = 49;  

p unidirecțional = 0,0295) 

decât cel al participanților 

bărbați (M = 30,27;  

AS = 5,881). 
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Tabelul nr. 4 (continuare) 

Variabila Perioada I  

(pre-COVID) 

19.05–20.10.2019 

Perioada II  

(COVID) 

19.05–19.11.2020 

Perioada III  

(COVID) 

20.11.2020–13.02.2021 

Satisfacerea 

trebuinței de 

competență 

Satisfacerea trebuinței de competență tinde să scadă (17,69 → 17,59 → 17,39). 

Satisfacerea trebuinței de competență la femei tinde să scadă (18,03 → 18,03 → 

17,66). 

Satisfacerea trebuinței de competență la bărbați scade și apoi crește (17,23 → 17,00 

→ 17,05). 

Satisfacerea trebuinței de competență la femei este mai mare decât la bărbați. 

Satisfacerea trebuinței de 

competență la femei este 

mai mare (18,03) decât la 

bărbați (17,23), dar 

diferența nu este statistic 

semnificativă. 

Scorul mediu al 

satisfacerii trebuinței de 

competență la femei  

(M = 18,03, AS = 1,742) 

este semnificativ mai 

mare (t = 1,731; df = 49; 

p unidirecțional = 0,045) 

decât la bărbați  

(M = 17,00; AS = 2,526). 

Satisfacerea trebuinței de 

competență la femei este 

mai mare (17,66) decât la 

bărbați (17,05), dar diferența 

nu este statistic 

semnificativă. 

Frustrarea 

trebuinței de 

competență 

Frustrarea trebuinței de competență tinde să crească (7,47 → 7,65 → 7,78).  

Frustrarea trebuinței de competență la femei tinde să scadă (7,07 → 6,83 → 6,69). 

Frustrarea trebuinței de competență la bărbați tinde să crească (8,00 → 8,73 → 9,23). 

Frustrarea trebuinței de competență la femei este mai mică decât la bărbați. 

Frustrarea trebuinței de 

competență la femei 

(7,07) este mai mică 

decât la bărbați (8,00), 

dar diferența nu este 

statistic semnificativă. 

Scorul mediu al frustrării 

trebuinței de competență 

la femei (M = 6,83;  

AS = 2,300) este 

semnificativ mai mic  

(t = -2,115; df = 49;  

p bidirecțional = 0,040) 

decât la bărbați  

(M = 8,73; AS = 4,061). 

Scorul mediu al frustrării 

trebuinței de competență la 

femei (M = 6,69;  

AS = 2,422) este 

semnificativ mai mic  

(t = -2,838; df = 49;  

p bidirecțional = 0,007) 

decât la bărbați (M = 9,23; 

AS = 3,939). 

Satisfacerea 

trebuinței de 

relaționare 

Satisfacerea trebuinței de relaționare crește și apoi scade (16,86 → 17,53 → 17,16). 

Satisfacerea trebuinței de relaționare la femei crește și apoi scade (16,86 → 18,07 → 

17,21). 

Satisfacerea trebuinței de relaționare la bărbați scade și apoi crește (16,86 → 16,82 

→17,09). 

Satisfacerea trebuinței de relaționare la femei este egală sau mai mare decât la bărbați. 

Satisfacerea trebuinței de 

relaționare la femei este 

egală cu cea a bărbaților 

(16,86), dar diferența nu 

este statistic 

semnificativă. 

Scorul mediu al 

satisfacerii trebuinței de 

relaționare la femei  

(M = 18,07, AS = 1,731) 

este semnificativ mai 

mare (t = 2,206; df = 49; 

p bidirecțional = 0,032) 

decât la bărbați  

(M = 16,82; AS = 2,322). 

Satisfacerea trebuinței de 

relaționare la femei (17,21) 

este mai mare decât la 

bărbați (17,09), dar diferența 

nu este statistic 

semnificativă. 
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Tabelul nr. 4 (continuare) 

Variabila Perioada I  

(pre-COVID) 

19.05–20.10.2019 

Perioada II  

(COVID) 

19.05–19.11.2020 

Perioada III  

(COVID) 

20.11.2020–13.02.2021 

Frustrarea 

trebuinței de 

relaționare 

Frustrarea trebuinței de relaționare scade și apoi crește (7,10 → 6,59 → 7,02). 

Frustrarea trebuinței de relaționare la femei scade și apoi crește (6,66 → 6,07 →6,31). 

Frustrarea trebuinței de relaționare la bărbați scade și apoi crește (7,68 → 7,27 → 7,95). 

Frustrarea trebuinței de relaționare la femei este mai mică decât la bărbați. 

Frustrarea trebuinței de 

relaționare la femei 

(6,66) este mai mică 

decât la bărbați (7,68), 

dar diferența nu este 

statistic semnificativă.  

Frustrarea trebuinței de 

relaționare la femei 

(6,07) este mai mică 

decât la bărbați (7,27), 

dar diferența nu este 

statistic semnificativă. 

Scorul mediu al frustrării 

trebuinței de relaționare la 

femei (M = 6,31;  

AS = 2,072) este 

semnificativ mai mic  

(t = -2,737; df = 49;  

p bidirecțional = 0,009) 

decât la bărbați (M = 7,95; 

AS = 2,193). 

Satisfacerea 

trebuinței de 

autonomie 

Satisfacerea trebuinței de autonomie tinde să crească (15,37 → 15,37 → 15,47). 

Satisfacerea trebuinței de autonomie la femei tinde să crească (15,66 → 15,83 → 15,72). 

Satisfacerea trebuinței de autonomie la bărbați scade și apoi crește (15,00 → 14,77 → 

15,14). 

Satisfacerea trebuinței de autonomie la femei este mai mare decât la bărbați. 

Satisfacerea trebuinței de 

autonomie la femei 

(15,66) este mai mare 

decât la bărbați (15,00), 

dar diferența nu este 

statistic semnificativă. 

Satisfacerea trebuinței de 

autonomie la femei 

(15,83) este mai mare 

decât la bărbați (14,77), 

dar diferența nu este 

statistic semnificativă. 

Satisfacerea trebuinței de 

autonomie la femei (15,72) 

este mai mare decât la 

bărbați (15,14), dar diferența 

nu este statistic 

semnificativă. 

Frustrarea 

trebuinței de 

autonomie 

Frustrarea trebuinței de autonomie scade și apoi crește (11,14 → 10,78 → 11,18). 

Frustrarea trebuinței de autonomie la femei scade și apoi crește (11,03 → 10,14 → 10,24). 

Frustrarea trebuinței de autonomie la bărbați tinde să crească (11,27 → 11,64 → 12,41). 

Frustrarea trebuinței de autonomie la femei tinde să fie mai mică decât la bărbați. 

Frustrarea trebuinței de 

autonomie la femei 

(11,03) este mai mică 

decât la bărbați (11,27), 

dar diferența nu este 

statistic semnificativă. 

Frustrarea trebuinței de 

autonomie la femei 

(10,14) este mai mică 

decât la bărbați (11,64), 

dar diferența nu este 

statistic semnificativă. 

Scorul mediu al frustrării 

trebuinței de autonomie la 

femei (M = 10,24;  

AS = 2,849) este 

semnificativ mai mic  

(t = -2,979; df = 49;  

p bidirecțional = 0,004) 

decât la bărbați (M = 12,41; 

AS = 2,153). 
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Tabelul nr. 4 (continuare) 

Variabila Perioada I  

(pre-COVID) 

19.05–20.10.2019 

Perioada II  

(COVID) 

19.05–19.11.2020 

Perioada III  

(COVID) 

20.11.2020–13.02.2021 

Starea 

subiectivă de 

bine 

Starea subiectivă de bine crește și apoi scade sub valoarea inițială (64,43 → 65,10 → 

63,06). 

Starea subiectivă de bine la femei crește și apoi scade sub valoarea inițială (68,69 → 

70,07 → 66,48). 

Starea subiectivă de bine la bărbați tinde scadă (59,27 → 58,55 → 58,55). 

Starea subiectivă de bine la femei este mai mare decât la bărbați. 

Scorul mediu al stării 

subiective de bine la 

femei (M = 68,69;  

AS = 15,605) este 

semnificativ mai mare  

(t = 2,082, df = 49;  

p bidirecțional = 0,043) 

decât la bărbați  

(M = 59,27; AS = 16,499). 

Scorul mediu al stării 

subiective de bine la 

femei (M = 70,07;  

AS = 15,879) este 

semnificativ mai mare  

(t = 1,984; df = 34,953;  

p unidirecțional = 0,028) 

decât la bărbați  

(M = 58,55; AS = 23,472). 

Starea subiectivă de bine la 

femei (66,48) este mai mare 

decât la bărbați (58,55), dar 

diferența nu este statistic 

semnificativă.  

3.5. CORELAȚII ÎNTRE VARIABILE 

În ceea ce privește corelațiile între variabilele din acest studiu – axiome 

sociale, trebuințe psihologice de bază și starea subiectivă de bine –, se remarcă 

faptul că pentru oricare două perioade de investigație (I și II, I și III, II și III), 

variabilele corelează între ele. Astfel, în cazul axiomelor sociale, valorile 

coeficientului de corelație Pearson r sunt cuprinse între 0,462 și 0,901; cei mai 

mari coeficienți de corelație se înregistrează la factorul religiozitate (0,901; 0,828), 

iar cei mai mici la complexitatea socială (0,462; 0,568; 0,581). În ceea ce privește 

satisfacerea trebuințelor psihologice de bază, coeficientul de corelație este cuprins 

între 0,533 și 0,707, iar pentru nivelul de frustrare a trebuințelor, r se află cuprins 

între 0,501 și 0,724. Coeficientul de corelație r pentru starea subiectivă de bine este 

cuprins între 0,468 și 0,624. 

În perioada pre-COVID, de exemplu, cinismul social corelează pozitiv cu 

frustrarea nevoilor psihologice de bază, cele mai intense legături realizându-se cu 

frustrarea trebuinței de relaționare (0,504**) și frustrarea trebuinței de autonomie 

(0,496**). În acest interval de timp, religiozitatea și frustrarea trebuinței de autonomie 

corelează (0,311*). 

Odată cu apariția virusului pandemic, deci în a doua perioadă de investigație 

din acest studiu, crește intensitatea legăturii între cinismul social și frustrarea 

trebuinței de competență față de prima perioadă (0,471* față de 0,341* în perioada 

pre-COVID), dar cel mai mare coeficient de corelație se înregistrează între 

cinismul social și frustrarea trebuinței de relaționare (0,567**). Tot în acest interval 

de timp, cinismul social corelează pozitiv cu frustrarea nevoii de autonomie 

(0,397**) și negativ cu satisfacerea trebuinței de competență (-0,313*). 
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Corelațiile între cinismul social și frustrarea nevoilor psihologice de bază se 

păstrează și în cea de a treia perioadă de investigație din acest studiu, 20.11.2020–

13.02.2021, cea mai intensă legătură înregistrându-se cu frustrarea trebuinței de 

autonomie (0,414**). Tot în acest interval de timp, complexitatea socială corelează 

pozitiv cu satisfacerea trebuinței de competență (0,405**) și satisfacerea nevoii de 

autonomie (0,313*) și negativ cu frustrarea trebuinței de competență (-0,395*) și 

religiozitatea (-0,319*). Apoi, între religiozitate și starea subiectivă de bine se 

înregistrează o corelație negativă (-0,303*). Pe de altă parte, religiozitatea și 

frustrarea nevoii de autonomie corelează pozitiv (0,283*) și conduc la scăderea 

stării de bine, fapt demonstrat și de coeficientul de corelație negativ între frustrarea 

trebuinței de autonomie și starea subiectivă de bine (-0,298*). O situație similară se 

înregistrează și în ceea ce privește frustrarea nevoii de relaționare care, pe de o 

parte, corelează pozitiv cu frustrarea trebuinței de autonomie (0,482**), iar pe de 

altă parte, corelează negativ cu starea de bine (-0,371**). 

4. DISCUȚII ȘI CONCLUZII 

Lucrarea de față a avut drept scop investigarea stabilității în timp a axiomelor 

sociale corespunzătoare unui subgrup de 51 de participanți, femei și bărbați, 

absolvenți de facultate în marea lor majoritate, de-a lungul a trei perioade: prima în 

anul 2019 – notată în acest studiu cu I; a doua perioadă în anul 2020, care s-a notat 

în această lucrare cu II; a treia perioadă care cuprinde sfârșitul anului 2020 și 

începutul anului 2021, interval de timp care a fost notat în acest studiu cu III. S-a 

definit noțiunea de stabilitate relativă a credințelor sociale în timp și s-a arătat că 

axiomele sunt relativ stabile de-a lungul celor trei perioade din acest studiu. Altfel 

spus, apariția și manifestarea virusului COVID nu au produs efecte semnificative în 

ceea ce privește credințele sociale ale participanților. O posibilă explicație a acestui 

fapt ar putea consta în perioadele relativ scurte dintre cele trei măsurători; în 

special, a treia perioadă de investigație a fost considerată imediat după sfârșitul 

celei de a doua perioade. 

Dintr-o altă perspectivă, este probabil ca schimbările la nivelul credințelor să 

se poată produce în timp mai îndelungat − acesta este unul dintre motivele pentru 

care cercetarea din acest studiu va continua și în perioada următoare. Cu toate 

acestea, s-au remarcat următoarele posibile tendințe ale axiomelor sociale: cinismul 

social și complexitatea socială tind să crească, iar religiozitatea tinde să scadă. 

Confirmarea acestor tendințe ar conduce la ideea că axiomele sociale nu sunt 

stabile. Infirmarea tendințelor obținute în acest studiu ar conduce la ideea potrivit 

căreia fluctuațiile axiomelor sunt de fapt niște erori, iar axiomele sunt stabile în 

timp. Pentru a putea sugera că este vorba de tendințe sau de erori ale axiomelor 

sociale, studiul de față va continua și pe parcursul anului 2022. 
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Genul participanților pare să aducă o nouă perspectivă asupra acestui studiu. 

Calculele au arătat că, de-a lungul celor trei perioade de investigație, axiomele 

sociale sunt diferite la participanții de sex feminin față de participanții de sex 

masculin; altfel spus, credințele sociale ar urma traiectorii diferite în funcție de 

genul participanților. Mai întâi, s-a observat că în primele două perioade de 

investigație din acest studiu, respectiv 19.05−20.10.2019 și 19.05−19.11.2020, 

numai diferența mediilor corespunzătoare cinismului social la femei și bărbați este 

semnificativă. În cea de a treia perioadă, 20.11.2020−13.02.2021, s-au observat 

diferențe semnificative între medii și în ceea ce privește complexitatea socială și 

religiozitatea la femei și bărbați. De-a lungul întregii perioade de investigație, 

cinismul social la femei este mai mic decât la bărbați; complexitatea socială la 

femei tinde să crească și este mai mare la femei decât la bărbați; religiozitatea tinde 

scadă, iar scorul mediu al religiozității înregistrat de femei este mai mic decât cel 

înregistrat de bărbați. 

Aceeași perspectivă a genului aplicată asupra trebuințelor psihologice de bază 

arată diferențe statistic semnificative odată cu a doua perioadă de investigație, 

19.05−19.11.2020, adică odată cu apariția virusului COVID-19. Frustrarea trebuinței 

de competență este mai mare la bărbați decât la femei; satisfacerea nevoii de 

relaționare la femei este mai mare decât la bărbați; frustrarea trebuinței de relaționare și 

a nevoii de autonomie este mai mare la bărbați decât la femei. 

În primele două perioade de investigație din acest studiu, adică în perioada 

pre-COVID și în perioada apariției virusului pandemic, starea subiectivă de bine la 

femei este semnificativ mai mare decât la bărbați; cum cinismul social este mai 

mare la bărbați decât la femei, o posibilă explicație ar consta în gestionarea mai 

bună a acestei credințe sociale de către femei, de unde rezultă o stare de bine, o 

emoție pozitivă mai accentuată la femei decât la bărbați. Odată cu cea de a treia 

perioadă de investigație, diferențele nu mai sunt semnificative, iar starea de bine 

tinde să scadă atât la femei, cât și la bărbați. 

În situația confirmării tendințelor obținute în acest studiu, ca posibile viitoare 

implicații, ne imaginăm că rezultatele ar putea fi utile în domeniul consilierii 

psihologice care vizează creșterea stării subiective de bine a persoanelor, cu 

precădere a celor care manifestă un grad înalt al cinismului social. Mergând mai 

departe cu această idee, poate că gândurile social cinice ale unei persoane ar putea 

fi aduse la cunoștința acesteia ca acționând în defavoarea ei, iar abordarea vieții 

prin prisma acestor gânduri nu i-ar aduce beneficii. Apoi, cinismul social ar putea 

influența reacțiile atitudinale față de caracteristicile locului de muncă, prin urmare 

satisfacția la locul de muncă; Leung, Ip și Leung (2010) sugerează că între cinismul 

social și satisfacția la locul de muncă se manifestă o corelație negativă – mai mult, 

autorii susțin că aceste efecte ale cinismului social asupra satisfacției cu locul de 

muncă ar fi estompate de starea de bine percepută de individ; altfel spus, dacă 

persoanele au un nivel înalt de cinism social, atunci efectele negative ale cinismului 

asupra satisfacției cu munca tind să fie mai mici (Leung, Ip și Leung, 2010). Acest 
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aspect devine cu atât mai de interes, cu cât preocupările privind cinismul social la 

nivelul mai multor contexte culturale sugerează că România înregistrează valori 

mari ale cinismului social (Bond et al., 2004). Se cuvine să precizăm, odată cu 

Bond și alții (2004), că atât cinismul societal, care caracterizează grupuri sociale 

largi, cât și cinismul social la nivel individual vizează de fapt un conținut similar 

(Leung și Bond, 2008). La nivelul regiunilor, cinismul social pare să aibă valori 

ridicate în Europa de Est, Africa sahariană și Asia de Sud, după cum susțin Stankov 

și Saucier (2015). 

Această lucrare are în centrul atenției axiomele sociale și stabilitatea lor de-a lungul 

a trei perioade: 19.05−20.10.2019, 19.05−19.11.2020 și 20.11.2020−13.02.2021. 

Rezultatele acestui studiu indică faptul că, de-a lungul celor trei perioade de 

investigație, axiomele sociale sunt relativ stabile. Cu alte cuvinte, pandemia de 

virusul COVID-19 nu a influențat credințele sociale ale participanților. După 

cunoștința noastră, la momentul derulării acestei cercetări, rezultate similare cu 

cele din acest studiu nu se regăsesc în literatura de specialitate. 

 

Limitări 

 

În primul rând, intervalele de timp dintre măsurători nu sunt egale: a doua 

perioadă, mai–noiembrie 2020, s-a considerat la un an de zile de la prima perioadă 

(mai–octombrie 2019), iar a treia măsurătoare a axiomelor sociale s-a realizat în 

perioada noiembrie 2020−februarie 2021, adică imediat după a doua perioadă. 

Totuși, s-au realizat calculele ținând cont de evoluția rapidă a virusului COVID-19 

și de apariția ulterioară de noi variante genetice ale virusului inițial. 

În al doilea rând, participanții din acest studiu au vârsta cuprinsă între 17 și 

94 de ani, iar axiomele sociale tind să fie diferite de la un moment al dezvoltării 

personalității umane la altul; de exemplu, credințele din adolescență față de cele de 

la senectute. Astfel, rezultatele acestui studiu oferă doar o primă perspectivă largă 

asupra evoluției în timp a axiomelor sociale corespunzătoare unui subgrup eterogen 

de participanți. 

În al treilea rând, eșantionul redus din acest studiu, 51 de participanți, 

reprezintă o altă limitare. 

Ca direcții viitoare de cercetare menționăm continuarea investigației în 

perioada mai–noiembrie 2022, presupunerea noastră fiind că eventuale schimbări la 

nivelul credințelor sociale s-ar putea produce în timp mai îndelungat. Se cuvine a fi 

semnalat faptul că acest studiu se bazează pe rezultate înregistrate înainte de 

apariția și declanșarea pandemiei și, prin urmare, constituie puncte de referință 

pentru oricare alte măsurători viitoare ale axiomelor sociale ori ale celorlalte 

variabile care au fost considerate în studiul de față. 

 

Primit în redacție la: 25.08.2021 
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REZUMAT 

Studiul de față investighează stabilitatea temporală a axiomelor sociale pentru un grup de 

participanți români care trăiesc în România. Un grup de N = 501 participanți, femei și bărbați cu 

vârsta cuprinsă între 12 și 94 de ani (M = 43,58; AS = 15,243), a completat un chestionar online în 

perioada 22 mai 2019 − 13 februarie 2021. Un subgrup de n = 51 de participanți (aproximativ 10% 

din N), cu vârsta cuprinsă între 17 și 94 de ani (M = 51,35; AS = 14,055), 29 de femei (M = 49,72;  

AS = 11,774) și 22 de bărbați (M = 53,50; AS = 16,644), absolvenți de facultate în marea lor majoritate,  

a răspuns la chestionar de trei ori: prima dată, în anul 2019 (mai exact, în perioada 22 mai –  

23 octombrie 2019), a doua oară, în anul 2020 (mai precis, în perioada 19 mai – 19 noiembrie 2020) 

și, a treia oară, în perioada 20 noiembrie 2020 – 13 februarie 2021. În acest studiu s-au folosit ca 

instrumente de lucru Chestionarul de axiome sociale II (Leung et al., 2012), care a măsurat cinismul 

social, răsplata pentru efort, complexitatea socială, controlul destinului și religiozitatea; Scala de 

Satisfacere și Frustrare a Trebuințelor Psihologice de Bază – Măsură generală (Chen et al., 2015), 

care a măsurat trebuințele de autonomie, de relaționare și de competență; Chestionarul Organizației 

Mondiale a Sănătății al celor cinci criterii de apreciere a stării de bine (1998), care a măsurat starea 

subiectivă de bine. Pentru a observa dacă exista vreo diferență între axiomele sociale corespunzătoare 

subgrupului de 51 de participanți de-a lungul celor trei perioade de investigație, s-a folosit metoda 

ANOVA cu măsurători repetate. S-a considerat ca variabilă dependentă câte o axiomă socială, iar ca 

variabilă independentă, timpul. S-a utilizat programul IBM SPSS Statistics 24. Rezultatele analizei de 

varianță cu măsurători repetate au indicat faptul că de-a lungul celor trei perioade de investigație nicio 

diferență între axiomele sociale corespunzătoare participanților nu este statistic semnificativă. Cu 

toate acestea, s-au constatat diferențe semnificative între axiomele sociale corespunzătoare participanților de 

sex feminin și celor de sex masculin. Studiul de față contribuie la o mai bună înțelegere a axiomelor sociale 

și a relevanței acestora în relație cu trebuințele psihologice de bază și comportamentul uman. 
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Abstract 

Math anxiety is defined as a feeling of tension that interferes with the manipulation of numbers 
or while solving mathematical problems in academic situations or everyday math-related activities. 
But where does this feeling come from? In order to provide an answer to this question and reach a 
better understanding of the mechanisms by which math anxiety develops in children, we will analyze 
math anxiety from the perspective of the social construct it entails. We review the literature on the 
influence of environmental variables, more precisely of the individuals with whom students may 
interact in their mathematics learning, such as parents, who play a major role in their children’s 
learning process. Our main purpose is to investigate the literature on intergenerational effects of math 
anxiety and to identify the emotional, cognitive, and behavioral factors that intervene in the 
transmission of math anxiety from parents to children. The second purpose is to review the literture 
on the mechanisms involved in the transmission of mathematics anxiety from parents to children. We 
will analyze how parental involvement in doing the math homework influences their children's math 
anxiety. Finally, we describe our proposal for a cognitive tutoring program aimed to support children 
and parents in learning and practicing mathematics, which would lead to improved math skills and 
reduced math anxiety. 
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1. INTRODUCERE 

Învățarea matematicii are o importanță majoră în orice domeniu și acționează ca un 
liant între diferite discipline. Variabila crucială care determină performanța matematică este 
atitudinea față de această disciplină (Anthony și Walshaw, 2007; Maloney et al., 2015; 
Berkowitz et al., 2015; Soni și Kumari, 2017). Dar de unde învață copiii atitudinea față de 
matematică? În conformitate cu teoriile sociale, părinții au un rol decisiv în modelarea 
reușitei școlare și a opțiunilor profesionale (Maloney et al., 2015; Schaeffer et al., 2018). 
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Scopul principal al studiului prezent este de a investiga cum atitudinea, starea și 

convingerile părintelui față de matematică contribuie la modelarea atitudinii și performanței 

copiilor față de matematică. Abilitățile matematice sunt importante pentru succesul școlar și 

cel din viața de zi cu zi, iar persoanele care manifestă anxietate față de matematică se 

confruntă cu temeri și frici când rezolvă sarcini matematice. Pentru aceste persoane, 

confruntarea cu matematica vine la pachet cu un răspuns emoțional negativ, cu o reacție 

emoțională adversă față de matematică sau față de perspectiva de a face matematică. 

Anxietatea față de matematică poate fi analizată a) din perspectiva unui construct socio-

cultural; b) din perspectiva unui construct care ține de personalitate; c) poate fi privită ca un 

construct neuro-biologic; d) ca un construct cognitiv care face referire la procesul intern, 

conștient de îngrijorare din timpul reacției anxioase și care consumă resursele memoriei de 

lucru (Ashcraft, 2019). În continuare, propunem o prezentare sistematică a literaturii de 

specialitate cuprinzând studiile care au vizat anxietatea față de matematică din perspectiva 

unui construct social. Ne propunem să găsim răspunsuri la mai multe întrebări legate de 

anxietatea față de matematică: În ce măsură poate fi ea explicată de prezența factorilor 

sociali? Cum intervin factorii emoționali, cognitivi, comportamentali și atitudinali în 

transmiterea anxietății față de matematică de la părinți la copii? Este posibil ca implicarea 

părinților în realizarea temelor de acasă să influențeze dezvoltarea anxietății față de 

matematică a copiilor? Ce mecanisme intervin în transmiterea anxietății față de matematică 

de la adulți la copii? Vom încerca să creionăm câteva soluții care să conducă în timp la 

ameliorarea anxietății față de matematică și la îmbunătățirea performanțelor școlare la 

disciplina matematică. 

1.1. ANXIETATEA FAŢĂ DE MATEMATICĂ PRIVITĂ CA UN CONSTRUCT SOCIAL 

Anxietatea față de matematică privită ca un construct social se referă la 

posibilele influențe ale factorilor culturali și sociali (Ashcraft, 2019). În această 

categorie au fost analizaţi factori care ţin de şcoală și de anxietatea faţă de 

matematică a cadrelor didactice, cunoștințele matematice și stereotipuri legate de 

matematică asimilate de către elevi în decursul unui an școlar (Beilock et al., 

2010) şi factori care ţin de mediul familial, precum efectul intergeneraţional al 

anxietăţii față de matematică a părinților asupra copiilor (Maloney et al., 2015). 

Atitudinea copiilor față de matematică este afectată de mediul familial (Parsons, 

Adler & Kaczala, 1982). Mediul familial cuprinde diverse variabile motivaționale, 

dar cea mai relevantă variabilă este implicarea părinților în realizarea temelor de 

acasă (Eccles & Harold, 1993). 

1.2. INFLUENȚA IMPLICĂRII PĂRINȚILOR ÎN PERFORMANȚĂ ȘI ÎNVĂȚARE 

Părinții au o influență puternică asupra aspirațiilor educaționale ale copiilor 

lor, superioară față de influența colegilor (Davies și Kandel, 1981). Studiile ne 

arată că părinții implicați în viața copiilor au în general o atitudine școlară pozitivă 

și au avut, la rândul lor, în general performanțe academice mai bune (Epstein, 

1992, citat în Anthony și Walshaw, 2007; Anthony și Walshaw, 2007). Potrivit lui 

Fan și Chen (2001), implicarea părinților are un impact direct asupra realizărilor 

academice ale elevilor. Reușita copiilor la matematică depinde de abilitățile, atitudinea 
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și comportamentele copiilor, însă acestea sunt la rândul lor puternic influențate de 

implicarea părinților în învățarea matematicii, potrivit lui Grolnick, Ryan și Deci 

(1991). 

1.3. ANALIZA CRONOLOGICĂ A STUDIILOR CARE AU SURPRINS RELAȚIA  

DINTRE ANXIETATEA PĂRINTELUI ȘI COPILULUI FAȚĂ DE MATEMATICĂ 

Deși numărul studiilor care au implicat elevi de clase primare este limitat, ele 

au arătat că anxietatea față de matematică poate fi sesizată la copii cu vârste 

cuprinse între 6 și 7 ani, indiferent de contextul etnic (Ramirez et al., 2013). 

Anxietatea față de matematică corelează negativ cu performanțele matematice 

începând din clasa a II-a și această relație este independentă de alte forme de 

anxietate (Wu et al., 2012).  

Soni și Kumari, în 2017, au investigat rolul anxietății și atitudinii parentale 

față de matematică asupra performanțelor matematice ale copiilor, pe un eșantion 

de 595 de elevi din clasele a V-a până la a X-a și câte un părinte al fiecăruia dintre 

participanți. Autorii studiului au descoperit că există o corelație mare (.91) între 

anxietatea față de matematică a părinților și cea a copiilor (Soni și Kumari, 2017). 

Mai mult decât atât, autorii studiului au constatat că atitudinea tatălui și a mamei 

față de matematică influențează diferit atitudinea și reușita fiilor și fiicelor la 

matematică. Atitudinea tatălui față de matematică influențează pozitiv atitudinea și 

rezultatele fiilor la matematică, iar atitudinea mamei față de matematică influențează 

pozitiv atitudinea și rezultatele fiicelor la matematică. Motivele din spatele acestor 

rezultate ar putea fi puse pe seama credințelor tatălui cu privire la expertiza fiului 

său în matematică și a așteptărilor potrivit căreia fiul va excela la matematică sau a 

convingerii că băieții au talent natural la matematică în comparație cu fetele (Soni 

și Kumari, 2017).  

Într-un alt studiul realizat de Daches și Rubinsten (2017), pe un eșantion de 

30 de elevi din clasa a VI-a, autorii au investigat relațiile concurente dintre 

anxietatea față de matematică și factorii de mediu, cognitivi și personali. În acest 

scop, studiul a analizat relația dintre anxietatea față de matematică a elevilor de 

clasa a VI-a și variabile precum: (a) anxietatea mamei față de matematică și 

comportamentele materne (factori de mediu); (b) abilitățile aritmetice ale copiilor 

(factori cognitivi); și (c) motivația intrinsecă pentru matematică (factor personal). 

Una dintre concluziile la care s-a ajuns a fost că prezența unui nivel ridicat de 

anxietate față de matematică la mame s-a relaționat cu prezența la copii a unei 

motivații intrinseci scăzute, cu abilități aritmetice slabe și cu un nivel mai ridicat de 

anxietate față de matematică.  

Studiile longitudinale, precum cel realizat de Gunderson et al., 2018, pe un 

eșantion de 53 de copii din clasele a II-a, a III-a, au investigat și subliniat rolul 

laudelor, ca practici de încurajare, asupra rezultatelor academice la disciplina 

matematică și disciplina limbă și comunicare din clasa a IV-a. În același an, studiul 

realizat de Schaeffer et al. (2018) a arătat că copiii ai căror părinți manifestau 
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anxietate ridicată față de matematică aveau tendința de a învăța mai puțin la 

matematică în clasele I și a III-a. Surprinzător era faptul că abilitățile matematice și 

performanța copiilor s-au îmbunătățit dacă părinților li s-a oferit o aplicație care 

sprijinea interacțiunile părinte-copil în învățarea matematicii. Se pare că efectul 

benefic al aplicațiilor matematice a avut două rezultate pozitive: reducerea anxietății 

părinților față de matematică, pe de o parte, și creșterea atitudinilor pozitive în 

interacțiunile cu copii, pe de altă parte (Schaeffer, et al., 2018).  

Un studiu mai recent, realizat de Silver și colaboratorii săi (2021), pe un 

eșantion de 114 copii de vârstă preșcolară și părinții acestora, a examinat modul în 

care credințele părinților despre matematică și anxietatea acestora față de matematică 

influențează rezultatele matematice ale copiilor (Silver et al., 2021). Autorii au 

analizat interacțiunile părinte-copil și practicile folosite în sprijinirea învățării 

matematicii. Ca o concluzie generală, rezultatele studiului au subliniat faptul că 

credințele părinților despre matematică și anxietatea acestora față de matematică 

prezic abilitățile matematice ale copilului (Silver et al., 2021). 

1.4. RELAȚIA DINTRE IMPLICAREA PĂRINȚILOR CARE MANIFESTĂ ANXIETATE  
FAȚĂ DE MATEMATICĂ ÎN ÎNVĂȚAREA ȘI REUȘITA COPIILOR LA MATEMATICĂ 

Un prim studiu care a surprins prezența unor corelații negative puternice între 

anxietatea părinților față de matematică și rezultatele elevilor la matematică a fost 

cel realizat de Berkowitz et al., 2015. Psihologii au demonstrat că asistarea copilului la 

teme poate face mai mult rău decât bine în cazul părinților care manifestă anxietate 

față de matematică. Aceștia se dovedesc a fi mai puțin eficienți în explicarea 

conceptelor matematice și nu reacționează deloc bine atunci când sesizează o 

greșeală. Excepție fac situațiile când părinții nu manifestă anxietate față de 

matematică sau când părintele reușește să-și controleze foarte bine impulsurile 

emoționale negative în prezența propriilor copii (Berkowitz et al., 2015). Autorii au 

subliniat posibilitatea implicării componentei genetice, iar constatarea relației 

dintre anxietatea părinților și copiilor față de matematică, în situații care implică 

realizarea temelor de acasă, demonstrează nevoia de investigații suplimentare și de 

realizarea unor intervenții care să conducă la scăderea anxietății matematice, pe de 

o parte, și la îmbunătățirea abilităților părinților de a oferi ajutor și sprijin copiilor 

la disciplina matematică, pe de altă parte. 

Studiul, realizat de Maloney et al. (2015), a investigat relația dintre anxietatea 

față de matematică a părinților și a copiilor, dar și rezultatele copiilor la matematică 

pe un eșantion de 529 de școlari din clasele I și a II-a. Rezultatele au arătat că 

anxietatea față de matematică a părinților care s-au implicat frecvent în ajutorul 

copiilor la teme a fost relaționată negativ cu rezultatele copiilor la matematică în 

cursul anului școlar. Rezultatele obținute au fost puse pe seama atitudinii părinților 

față de matematică. Atitudinea negativă a părinților față de matematică e adesea 

însoțită de exprimarea convingerilor conform cărora matematica este inutilă. 

Manifestarea frustrărilor, atunci când copilul greșește, poate demotiva copilul și 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002209652030446X#!
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crește în timp probabilitatea dezvoltării anxietății față de matematică (Maloney  

et al., 2015). În ceea ce privește relația dintre anxietatea părintelui și copilului față 

de matematică, relația semnificativ pozitivă dintre cele două constructe a fost 

sesizată doar în cazul în care aceștia au realizat temele pentru acasă împreună 

(Berkowitz et al., 2015; Maloney et al., 2015). 

În ceea ce privește implicarea părinților, alte studii ne arată că aceasta prezice 

în mod pozitiv performanța copiilor la discipline precum lectură (Min et al., 2010), 

matematică (Gonzalez și Wolters, 2006), vocabular (Min et al., 2010), studii sociale 

și științifice (Jeynes, 2005). Mai mult, implicarea părinților este asociată cu o motivație 

intrinsecă sporită (Fan și Williams, 2010), rate reduse de abandon (Barnard, 2004), 

motivație crescută și implicare academică sporită (Steinberg et al., 1992), mai 

puțină anxietate față de școală (Tan și Goldberg, 2009), stimă de sine ridicată 

(Senler și Sungur, 2009) și autoeficacitate crescută (Fan și Williams, 2010; Tan și 

Goldberg, 2009). În acest moment nu se cunosc relațiile exacte dintre aceste 

contructe. 

1.5. MECANISMELE CARE INTERVIN ÎN MODELAREA ANXIETĂȚII COPIILOR 

Cercetările psihofiziologice relevă faptul că legătura dintre performanța și 

anxietatea față de matematică este legată de factori individuali (cognitivi, afectivi, 

motivaționali) și/sau de mediu (atitudinea profesorilor, mediul familial, atitudinile 

părinților față de matematică), potrivit lui Chang și Beilock (2016), relație ce poate 

fi surprinsă în figura de mai jos. 
 

 

Figura nr. 1. Factorii individuali și de mediu în relația reciprocă dintre anxietate  

față de matematică și performanță (Chang și Beilock, 2016). 
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Mecanismul social prin care părinții își influențează copiii este modelarea 

emoțiilor, atitudinilor și convingerilor cu privire la matematică (Wilder, 2015; Soni 

și Kumari, 2017). 

În acest sens, vom sumariza în continuare o analiză cronologică, tabelară a 

studiilor care au surprins mecanismele care influențează anxietatea față de matematică. 

După cum se poate observa în tabelul de mai jos, am extras din fiecare studiu 

observațiile și propunerile autorilor cu privire la ameliorarea anxietății față de 

matematică pentru a delimita o viziune clară asupra eficienței intervențiilor viitoare. 

Tabelul nr. 1 

 Mecanismele anxietății față de matematică 

Autorii 

studiului și anul 

realizării lui 

Populația 

investigată 

(clasele) 

Mecanismele care au influențat 

MA 

Observații/propuneri pentru 

ameliorarea MA 

Maloney et al. 

(2015) 

I și a II-a Implicarea părinților care manifestă 

MA în realizarea temelor este relaționată 

cu MA a copiilor și mediază reușita 

școlară până la sfârșitul anului școlar. 

MA a părintelui este relaționată negativ 

cu abilitatea copiilor de a învăța 

matematica în decursul unui an școlar 

în situația în care părinții se împlică 

în realizarea temelor. 

Atitudinea părintelui față de matematică 

și credința potrivit căreia matematica 

nu este necesară influențează 

performanța la matematică și motivația 

pentru reușită a copilului.  

Propuneri noi de cercetare a 

condițiilor familiale în care se 

realizează temele de acasă de 

către părinții cu nivel ridicat și, 

respectiv, scăzut de MA.  

Realizarea unor activități 

structurate, care să îmbunătățească 

interacțiunea părinte-copil prin 

utilizarea unor cărți, videoclipuri, 

computere, jocuri sau aplicații.  

Mulți părinți au nevoie de 

suport și sprijin pentru a învăța 

cum să își ajute copiii la 

disciplina matematică. 

Berkowitz et al. 

(2015) 

clasa I MA a părinților afectează negativ 

copiii numai când aceștia îi ajută la 

teme la disciplina matematică. 

Elaborarea unor strategii de 

sprijin pentru părinții care 

doresc să-și ajute eficient copiii 

la teme. 

Soni & Kumari 

(2017) 

clasele  

a V-a până 

la a X-a și 

părinți 

 

Atitudinea parentală față de matematică 

(mama-fiică, respectiv, tată-fiu) 

influențează atitudinea copiilor față 

de matematică și mediază rezultatele 

școlare la matematică. 

Conștientizarea părinților asupra 

rolului jucat de atitudinea și 

starea lor emoțională în modelarea 

atitudinii și reușitei școlare a 

copiilor. 

Daches Cohen & 

Rubinsten (2017) 

clasele  

a VI-a 

Motivația intrinsecă de a face 

matematică și abilitățile aritmetice bune 

s-au corelat negativ cu anxietatea față 

de matematică. Practicile materne rigide 

sunt asociate cu abilități aritmetice 

mai slabe. Nivelurile ridicate de MA 

ale mamei se asociază cu motivație 

intrinsecă scăzută, cu abilități aritmetice 

slabe și cu un nivel mai ridicat de 

MA a copilului.  

Părinții, educatorii, consilierii/ 

psihologii școlari și conducerea 

școlii ar trebui să colaboreze 

pentru a reduce prevalența 

anxietății matematice și efectele 

acesteia în mediul şcolar. 
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Tabelul nr. 1 (continuare) 

Schaeffer et al. 

(2018) 

clasele I și 

a III-a. 

Temerile și îngrijorările părinților cu 

privire la matematică s-au corelat 

negativ cu rezultatele matematice ale 

copiilor lor. 

Accesul la o aplicație 

educațională de matematică pe 

care copiii de clasa I și părinții 

să o folosescă împreună pot 

ameliora MA și crește 

performanța matematică în 

sarcini. 

Gunderson et al. 

(2018) 

clasele  

a I-a și  

a II-a, 

reevaluați 

în clasa  

a IV-a. 

Lauda (pentru efort sau strategia 

folosită) prezice reușita academică a 

copiilor (la matematică și la disciplina 

limbă și comunicare). 

Studiile bazate pe intervenții 

destinate părinților și profesorilor 

pot fi fructuoase dacă apelează 

la metode prin care părinții pot 

să-și sprijine și motiveze eficient 

copiii spre performanță și reușită. 

Silver, Elliott & 

Libertus (2021) 

Grupe de 

preșcolari 

și părinții 

acestora 

Credințele părinților care manifestă 

anxietate față de matematică despre 

matematică prezic abilitățile matematice 

ale copilului. 

 

MA a părinților se relaționează 

în mod diferit cu performanța 

matematică a copiilor, în funcție 

de convingerile părinților despre 

matematică, dar sunt necesare 

cercetări viitoare pentru a 

descoperi mecanismele specifice 

prin care acționează aceste 

procese. 

Notă: MA=Anxietatea față de matematică (engl. Math Anxiety) 

3. DISCUŢII 

Pornind de la literatura despre anxietatea faţă de matematică în rândul 
copiilor, în acest articol am avut două obiective majore. În primul rând, am surprins 
efectele intergeneraționale ale anxietății față de matematică. Mai exact, am 
identificat factorii emoționali, cognitivi și comportamentali care intervin în 
transmiterea anxietății față de matematică de la părinți la copii. În acest sens, după 
cum am menţionat anterior, numărul studiilor care au investigat anxietatea de 
matematică în rândul populaţiilor de adolescenţi şi adulţi este mai mare decât 
numărul studiilor care au investigat acest construct în rândul copiilor. Această 
discrepanţă poate fi explicată pe seama lipsei unor scale de evaluare validate și 
adecvate copiilor. Pentru a acoperi această nevoie asupra populaţiei din România, 
în cadrul proiectului Diminuarea anxietăţii de matematică în perioada şcolară 
timpurie: O intervenţie de tip tutoring cognitiv versus antrenamentul memoriei de 
lucru în dezvoltarea conceptului de număr suntem în curs de adaptare pe populaţia 
românească a două instrumente, MARS (engl., Mathematics Anxiety Rating Scale, 
Richardson & Suinn, 1972) şi mAMAS (engl., The Modified Abbreviated Mathematics 
Anxiety Scale, Carey, Hill, Devine, & Szűcs, 2017) (vezi www.minimanx.com, 
Cheie, Petruţ, & Visu-Petra, în pregătire). 

În al doilea rând, prin articolul de faţă am surprins şi analizat cronologic 

studii care au evidențiat mecanismele care stau la baza anxietăţii faţă de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002209652030446X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002209652030446X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002209652030446X#!
file:///F:/andre/Desktop/www.minimanx.com
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matematică. Am surprins modul în care implicarea părinţilor în realizarea temelor 

pentru acasă la matematică influențează în sens pozitiv sau negativ relația copiilor 

cu matematica în funcție de atitudinea pozitivă sau negativă a părintelui față de 

matematică. Surprinzător a fost faptul că presupoziția părinților cu privire la 

abilitatea matematică a copiilor prognozează percepția de sine a copiilor în 

matematică, în ciuda propriilor realizări matematice ale copiilor, afectându-le 

realizările matematice ulterioare. Explicația din spatele acestor rezultate poate fi 

pusă pe seama lipsei competențelor, abilităților de bază ale părinților care se 

implică în realizarea temelor și care pot face mai mult rău decât bine copiilor când 

vine vorba de a învăța matematică. În acest sens putem concluziona că părinții 

reprezintă un model consecvent pentru copiii lor, deoarece comportamentul lor este 

atent observat de către copii. Părinții induc o atitudine pozitivă față de matematică 

copiilor, considerând-o o materie valoroasă. Având în vedere faptul că în mediul 

familial percepțiile părinților despre matematică au un impact notabil asupra 

copiilor, considerăm că cercetările viitoare s-ar putea axa pe crearea unor medii 

potrivite de interacțiune copil-părinte și matematică. 
În ceea ce privește elementul aplicativ, pornind de la concluziile studiilor 

analizate, propunem realizarea unui program de tutoring cognitiv, adaptat 
curriculei școlare care să sprijine copiii și părinții în învățarea și exersarea 
matematicii și să conducă în timp la îmbunătățirea abilităților matematice și la 
reducerea anxietății față de matematică. Ne dorim ca programul de tutoring 
cognitiv să sprijine copiii și părinții în învățarea și exersarea matematicii sub formă 
de joc, într-un mediu interactiv, plăcut, detensionat și digitalizat. Credem că astfel 
de programe de tutoring cognitiv ar crea situații favorabile de interacțiune între 
copiii și părinții care manifestă anxietate față de matematică, oferind părintelui 
răgazul de a-și controla impulsurile emoționale negative în prezența propriilor copii 
și de a descoperi la rândul lor matematica într-un mod plăcut, adaptat 
particularităților de vârstă și psihologice ale copiilor, cu un conținut variat de 
exerciții și probleme bine structurate și ușor de accesat de către copiii singuri sau 
împreună cu un părinte sau tutore (vezi www.minimanx.com – Proiectul Tinere Echipe 
de tutoring cognitiv pentru reducerea anxietății față de matematică; Petruț &  
Visu-Petra, 2020). 

4. CONCLUZII 

Acest studiu teoretic a evidențiat factorii familiali, mai exact felul în care 
părinții cu anxietate față de matematică pot influența anxietatea copiilor față de 
matematică. În acest sens, rezultatele studiilor anterioare ne-au confirmat că 
această legătură există şi este semnificativă (Casad, Hale și Wachs, 2015; Maloney 
et al., 2015; Soni și Kumari în 2017, Silver, Eliott și Libertus, 2021) sau că această 
legătură se manifestă mai frecvent în diada mama-fiică, tată-fiu (Casad et al., 2015; 
Soni și Kumari, 2017). Rezultatele studiilor investigate au arătat o relaţie pozitivă 
între anxietatea faţă de matematică a părinţilor şi copiilor, cu toate că scalele de 

http://www.minimanx.com/
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măsurare ale anxietății față de matematică au fost diferite, iar acest lucru poate fi 
pus pe seama faptului că majoritatea studiilor (Beilock et al., 2015; Berkowitz  
et al., 2015; Soni și Kumari, 2017) au implicat un număr mare de participanți.  
În general, rezultatele studiilor au arătat că anxietatea faţă de matematică a 
părinţilor şi cea a copiilor a fost mediată de reușitele elevilor la matematică 
(Maloney et al., 2015). Alte studii, însă, au arătat că, în cazul copiilor, anxietatea 
faţă de matematică nu are nicio legătură cu performanţa sau au constatat că 
anxietatea faţă de matematică afectează performanţa în mod special la copiii care 
au o capacitate mai mare a memoriei de lucru (Wu et al., 2012) și poate influența 
cogniția și motivația pentru performanța matematică în sens pozitiv, atâta timp cât 
se menține în parametrii optimi (Beilock et al., 2015). Majoritatea studiilor au 
constatat o relație negativă între implicarea părinților în realizarea temelor pentru 
acasă la matematică (Maloney et al., 2015). Rezultatele studiului întreprins de Soni 
și Kumari (2017) au confirmat asocierea pozitivă dintre anxietatea față de 
matematică a copiilor și părinților și atitudinile negative față de matematică.  

În acest sens, putem concluziona că majoritatea studiilor au sesizat că părinții 
nu cunosc strategiile și metodele didactice de explicare și rezolvare a matematicii, 
iar implicarea în realizarea temelor de acasă le creează un mediu favorabil celor 
care manifestă anxietate față de matematică pentru a-și expune verbal și atitudinal 
frica față de matematică și experiențele neplăcute din trecut față de această materie 
sau pentru a pune presiune pe umerii copiilor în timpul realizării sarcinilor 
matematice (Daches Cohen și Rubinsten, 2017). Deși, de cele mai multe ori, școala 
este văzută ca fiind singura sau cea mai importantă cale prin care copiii pot 
dobândi cunoștințe și pot avea succes la matematică, nu trebuie neglijat rolul 
crucial al părinților în dobândirea cunoștințelor și în modelarea atitudinilor și 
comportamentelor față de învățare (Eccles, 2007). Având în vedere faptul că 
mediul familial, percepțiile părinților despre matematică au un impact notabil 
asupra atitudinii, stimei de sine și abilităților cognitive ale copiilor (Parsons și 

Kaczala, 1982; Batchelor, Gilmore și Inglis, 2017; Mohr‐Schroeder et al., 2017, 

Soni și Kumari, 2017, Silver et al., 2021), cercetările viitoare s-ar putea axa pe 
crearea unor medii favorabile de interacțiune între copil-părinte și matematică. 
Deloc de neglijat ar trebui să fie studiile longitudinale, precum cel realizat de 
Gunderson et al., (2018), care au arătat eficiența unor practici pozitive, precum 
laudele parentale asupra performanței și motivației în învățarea matematicii.  
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REZUMAT 

 
Anxietatea față de matematică este definită ca un sentiment de tensiune care interferează cu 

manipularea numerelor și cu rezolvarea problemelor matematice în situații relaționate cu domeniul 

academic sau în situații din viața de zi cu zi. Dar de unde provine această stare de tensiune? Pentru a 

oferi un răspuns la această întrebare și pentru a înțelege mai bine mecanismele prin care se dezvoltă 

anxietatea față de matematică la copii, vom analiza anxietatea față de matematică din perspectiva 

existenței ei ca un construct social. Vom analiza influența variabilelor de mediu, mai exact a 

persoanelor cu influență majoră, cu care elevii interacționează în învățarea matematicii, şi anume 

părinții. Scopul principal al acestui studiu este de a surprinde efectele intergeneraționale ale anxietății 

față de matematică. Mai exact, identificarea factorilor emoționali, cognitivi și comportamentali care 

intervin în transmiterea anxietății față de matematică de la părinți la copii. Scopul secundar este de a 

surprinde mecanismele care intervin în transmiterea anxietății față de matematică de la părinți la 

copii. Vom investiga modul în care implicarea părinţilor în realizarea temelor pentru acasă la 

matematică influențează relația copiilor cu matematica. În ceea ce privește elementul de noutate, 

propunem realizarea unui program de tutoring cognitiv care să sprijine copiii și părinții în învățarea și 

exersarea matematicii și să conducă în timp la îmbunătățirea abilităților matematice și la reducerea 

anxietății față de matematică. 
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În prezent, vârsta a treia este asociată în mod convențional cu o schimbare 
existențială majoră, caracterizată cu precădere printr-o reorganizare și redefinire a 
activităților care constituie rutina zilnică a unei persoane. Pentru majoritatea 
oamenilor, vârsta a treia aduce cu sine pensionarea, ceea ce, în mod paradoxal, 
echivalează cu o recuperare a timpului care înainte era dedicat muncii. Natura 
bruscă a acestei tranziții poate avea efecte diferite, în funcție de felul în care este 
percepută. De aceea, este esențială dezvoltarea unor mecanisme psihice proprii de 
acceptare și integrare progresivă în această nouă etapă. 

Volumul Evaluating and improving life in the third age, coordonat de 
cercetător științific gradul I, abilitat în domeniul de studii universitare de doctorat 
în psihologie, Cornelia Rada și profesor abilitat în domeniul de studii universitare 
de doctorat sociologie,Valentina Marinescu, permite cititorului să empatizeze cu 
reprezentanții vârstei a treia, printr-o analiză realistă și sinceră a experiențelor 
acestora. Cele șase capitole abordează din perspectivă psihologică dificultățile cu 
care se confruntă populația vârstnică din România, în încercarea de a descoperi 
soluții viabile pentru facilitarea existenței lor cotidiene. În acest sens, obiectivele 
principale ale lucrării sunt următoarele: identificarea și analiza din perspectivă 
psiho-socială a problemelor cu care se confruntă reprezentanții vârstei a treia; 
determinarea factorilor care influențează pozitiv, respectiv negativ percepția 
vârstnicilor asupra propriei existențe; urmărirea evoluției semnificațiilor atribuite 
bătrâneții de către societate pe parcursul timpului și a impactului lor asupra 
psihicului vârstnicilor; determinarea măsurii în care aspectele de natură socială se 
îmbină cu cele de natură ereditară sau biologică, contribuind astfel la felul în care 
indivizii își percep existența în această etapă a vieții lor. Metodele folosite în 
efectuarea studiilor sunt atât de natură calitativă cât și cantitativă, prin intermediul 
interviurilor, metaanalizei și documentării științifice, având ca scop atât interpretarea 
rezultatelor empirice, cât și popularizarea unor modalități de a rezolva unele dintre 
problemele specifice vârstei a treia. 

Studiile cuprinse în volum urmăresc teme diverse, precum: factorii de risc în 
dezvoltarea depresiei, felul în care vârstnicii se raportează la Internet, prevenția și 
tratarea bolilor specifice bătrâneții, influența stereotipurilor asupra mentalului 
bătrânilor, pierderea abilităților cognitive specifice bolilor neurodegenerative și 
efectele tulburărilor neurocognitive. Subiectele tratate atrag atenția prin perspectiva 
inovativă asupra vieții interioare a vârstnicilor, care nu sunt simple obiecte de 
studiu, ci devin colaboratori la elaborarea lucrării, prin propriile mărturii. Astfel, 
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cititorul este invitat în mod indirect să reflecteze asupra vârstei a treia în ansamblul 

ei, cu sentimentele, afecțiunile, dificultățile inerente, acumulând o serie de cunoștințe 

utile, menite a-l pregăti pentru această etapă a vieții. Mai mult decât atât, deși 

înglobează studii specializate, bazate pe cercetări aprofundate și pluridimensionale, 

articolele cuprind concepte-cheie explicate, ceea ce face textul accesibil unui 

public format din cititori cu preocupări și cunoștințe diverse. 

Deși fiecare autor abordează o fațetă diferită a vârstei a treia, un subiect 

recurent este conexiunea indisolubilă dintre sănătatea mentală și cea fizică, în 

cadrul căreia, simptomele asociate uneia dintre ele pot fi omise sau în mod eronat 

puse pe seama celeilalte, ducând uneori la atribuirea unui diagnostic greșit de către 

doctor: „pentru vârstnici, simptomele depresiei trec adesea neobservate și rămân 

netratate deoarece coexistă cu alte probleme de sănătate” (Rada, p. 20). În acest 

sens, pe parcursul volumului se distinge preocuparea pentru riscul crescut al 

vârstnicilor pentru dezvoltarea depresiei, fie că aceasta este influențată de factori de 

mediu, precum dinamica din interiorul familiei, relațiile cu apropiații sau de o stare 

generală de sănătate precară, pusă pe seama diferitelor afecțiuni fizice sau psihice: 

„Rezultatele statistice arată că persoanele cu demență pot suferi o durere care poate 

fi exprimată sub forma unor tulburări comportamentale și sub forma depresiei, ceea 

ce coincide cu observațiile clinice” (Stan, p. 204). 

Dualitatea minte–corp este, de asemenea, prezentă și în contextul influenței 

majore pe care stilul de viață o are asupra procesului de îmbătrânire: „Armonia 

psihologică și sprituală, precum și starea de bine sunt baza sănătății fizice și 

mentale” (Mitrache & Tudos, p. 76). Astfel, se proliferează ideea importanței 

majore pe care o au perioadele premergătoare senectuții asupra felului în care este 

experimentată aceasta. Printre factorii cu un impact major asupra vârstei a treia,  

se disting educația și nivelul de stimulare intelectuală: „stimularea cognitivă pe tot 

parcursul vieții ar putea contribui la o densitate crescută a sinapselor, la accelerarea 

neurogenezei, la îmbunătățirea eficienței și flexibilității rețelelor neuronale, astfel 

asigurând protecția funcției cognitive” (Moglan, Boscaiu, Tudose, p. 171). În acest 

sens, este important ca individul să-și cultive curiozitatea pe tot parcursul vieții, 

printr-o informare constantă. 

În prezent, societatea se află într-un proces intens de tehnologizare, ceea ce 

accentuează discrepanțele culturale dintre generații. În contextul în care Internetul a 

devenit una dintre sursele principale de informație, pentru a înțelege în profunzime 

impactul pe care această schimbare o are asupra indivizilor, este necesară o privire 

de ansamblu asupra reprezentanților tuturor vârstelor și a scopului principal pentru 

care folosesc tehnologia. În cazul reprezentanților vârstei a treia, Internetul reprezintă 

în primul rând o sursă alternativă de diagnosticare a diferitelor afecțiuni fizice: 

„Potrivit vârstnicilor din România, unul dintre avantajele accesului la Internet este 

diversificarea informației și a serviciilor de sănătate la care poate avea acces 

cineva” (Marinescu, p. 52). Deși, în acest context al emergenței noilor tehnologii, 

un stereotip adesea proliferat vizează capacitatea redusă a vârstnicilor de a utiliza 
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instrumentele digitale, acest lucru poate fi invalidat cu ușurință de indivizii care  

s-au obișnuit să se adapteze mediului de-a lungul vieții, deoarece nu este condiționat de 

vârsta acestora. O fațetă a vârstei a treia care i se revelează cititorului este și 

impactul pe care îl au stereotipurile legate de vârstă asupra vârstnicilor, în încercarea de 

a încuraja o abordare diferită în această privință și de a deplasa punctul de interes 

într-o direcție care să corespundă mai bine situației din prezent: „indiferent dacă 

vorbim despre prejudiciile și atitudinile altora în relație cu vârstnicii, împreună cu 

politicile și reglementările instituționale care îi fac pe vârstnici să se simtă 

discriminați, faptul că aceștia se află în primele stadii ale vârstei înaintate sau că 

sunt mult mai bătrâni nu este un motiv valid pentru o schimbare în sănătatea 

mentală sau în starea lor de bine” (Berceanu, p. 151). 

Îmbinând studiile gerontologice internaționale cu rezultatele analizelor întreprinse 

în România asupra reprezentanților vârstei a treia, volumul Evaluating and improving 

life in the third age configurează premisele necesare formării unei percepții de 

ansamblu obiective asupra experienței intrinseci a acestora, constituindu-se ca 

fundament pentru cercetările ulterioare din acest domeniu. 

 

Ines RAZEC și Cristina FALUDI 
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STEFANIE STAHL, Vindecarea copilului interior, București, Editura Litera, 

2019, 272 p. 

O carte se scrie cu sufletul... Dincolo de lupta ideilor raționale ce converg 

spre Bun de tipar dat editorului pentru lumina tiparului, cartea reprezintă o parte 

din viața celui ce o scrie: interesele sale, frământările sale, universul său interior 

deschis spre lectura celui ce dorește a pătrunde cu respect pentru muncă și dăruire, 

a păși pe treptele dezvoltării sale personale. Da, a scrie o carte nu reprezintă 

exclusiv un demers științific, ci și un război interior profund, sincer și loial între 

ceea ce ai tu, ca autor, mai bun și mai valoros, și cea mai bună versiune a ta, ca om – ca 

om de carte ancorat cu loialitate și devotament în amfiteatrul cunoașterii științifice 

prin cercetare și formare academică, ca simplu om ce pășește pe treptele vieții sale, 

prin cotidianul de zi cu zi ce se strivește în grijile și nădejdea din viața noastră cea 

de toate zilele. A scrie cartea Vindecarea copilului interior nu reprezintă exclusiv 

un demers științific în aria psihologiei clinice, neuropsihologiei și psihologiei 

medicale, ci un demers sensibil ce merită tot respectul nostru prin cotloanele căruia 

pășim cu eleganță, timid, ca o formă de închinăciune pentru a nu tulbura frumusețea 

liniștii pe care o conferă lectura. Liniștea pătrunde în antiteză cu zgomotul răsfoirii 

fiecărei pagini menit a trezi raționalul din noi spre a înțelege textul redactat printr-o 

atentă lectură. 

Volumul scris de Stefanie Stahl a fost publicat în România, la București, de 

Editura „Litera”, în 2019, prin traducerea oferită de Cora Radulian. În original, 

volumul a apărut în Germania, la Munchen, în 2015. Lucrarea este structurată în 

peste 45 de teme ce converg, în cuvintele lui Grigore Vieru, spre ideea centrală că 

însăși copilăria este taina dezvăluirii viitorului. Da, liniștea locului, bucuria 

evenimentelor și iubirea oamenilor din copilăria noastră marchează calitatea vieții 

și confortul psihologic a ceea ce trăim pe drumul devenirii noastre umane. Chiar 

dacă pare un adevăr știut, lucrarea, argumentată științific și valid metodologic, 

oferă o înțelegere mai nuanțată a acestei realități, oferind retorica multor exemple 

din experiența sa clinică: autorul arată că lumea interioară ce gestionează emoțiile 

și generează comportamentele din viața profesională, personală și de cuplu se 

cristalizează pe acceptarea copilului interior, pe iubirea copilului interior, pe 

compensarea neajunsurilor din copilărie prin realizarea unui univers de referință, în 

consens cu cel de apartenență. Chintesența întregii expuneri se axează pe metafora 

copilul interior, ceea ce nu reprezintă nimic altceva decât „părțile inconștiente ale 

personalității noastre, întipărite în noi încă din copilărie” (Stahl, 2019:12). Această 
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 metaforă face sens cu demersul de regresie în hipnoza clinică sau abordarea 

psihoterapeutică adleriană. Copilul interior, ca o metaforă în sfera patologicului, 

este copilul umbră (convingerile noastre negative și sentimentele apăsătoare). 

Resursele compensatorii sunt... copilul lumină (experiențele noastre pozitive și 

sentimentele bune din noi) deopotrivă ale aceluiași inconștient. Miza demersului de 

a face funcțional copilul din interior nu este uciderea copilul umbră, căci nu 

suntem criminalii propriului inconștient, ci aceea de a-i acorda iubire pentru a-l 

liniști, oferind șansa copilului lumină de a ne deveni sursă și resursă. Autorul arată 

că, pentru ca adultul să aibă încredere vitală, acesta are nevoie de apartenență și 

recunoaștere, autonomie și siguranță, precum și satisfacerea plăcerii și evitarea 

durerii. 

Creionând și o abordare interdisciplinară, autorul accesează registrul psihoterapiei 

ca o ancoră prin care să explice modele de liniștire a copilului interior agresat de 

copilul umbră ce umbrește copilul lumină. Construirea arhitecturii cognitiv-afective a 

copilului umbră se bazează pe percepția experiențelor traumatizante sau percepute 

traumatizante din perioada copilăriei și convingerile construite prin utilizarea unui 

univers lexical umilitor: Sunt nedorit!, Sunt prea gras!, Sunt o povară!... Trebuie 

să-ți îndeplinesc așteptările, trebuie să..., trebuie să... Toate acestea și fiecare în 

parte construiesc cogniții și tipare, forme de rezistență: narcisistul care compensează 

Ești urât!, camuflajul pentru că Trebuie să mă adaptez!... Definim, în cuvintele 

autorului, convingerile negative, drept „realitatea ta subiectivă, care a fost marcată 

în tine, cel puțin parțial, de eșecurile educaționale ale părinților tăi” (Stahl, 

2019:34). Din nefericire, evenimentele fericite nu se întipăresc atât de amplu în 

memoria noastră precum cele traumatizante. Printr-o digresiune discret inserată, 

autorul arată că oamenii care sunt mai deschiși față de sentimentele lor au o 

abilitate mai bună de a se vindeca prin analiza problemelor și rezolvarea 

conflictelor interioare. În disens, bărbații, poate și sub imperativ construcției socio-

antropologice a tiparelor culturale masculine în societate, au tendința de a-și 

reprima sentimentele, de a le ignora, astfel că nerezolvarea conflictelor interioare 

poate duce la agresivitate ancorată în adânc și latentă comportamental, dacă nu este 

activată de un stimul brusc. Această reprimare poate deveni chiar și o formă de 

autoapărare prin evitarea vulnerabilităților. Mecanismele de apărare ale copilului 

umbră sunt: negarea realității neplăcute sau insuportabile, victimizarea, căutarea 

perfecțiunii și dependența de recunoaștere, căutarea armoniei prin conformare excesivă, 

sindromul salvatorului, dorința de a deține controlul, agresivitatea sau emotivitatea 

prin refugiu, evitare sau retragere. 

Partea a doua a cărții oferă șansa pozitivului, retorica binelui asupra  

răului precum în basmele românilor, unde binele învinge răul prin intervenția 

supranaturalului. Este o formă de apreciere a creativității și perspicacității 

poporului român de a oferi, prin creație populară, arealul liniștirii copilului interior 

în fascinanta lume a poveștilor, oferirea șansei la o retorică consistentă a copilului 

lumină, spre vindecarea copilului umbră. Este o invitație pentru a descoperi copilul 
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lumină din noi, căci fiecare îl posedăm în inconștientul nostru. Convingerile 

pozitive nu sunt o retorică la cele negative, ci, pur și simplu, șansa vindecării:  

Am voie să fiu eu însumi!, Sunt iubit!, Sunt valoros!, Sunt frumos!, Bucurați-vă! 

Copilul lumină din viața de zi cu zi oferă seninătatea gândurilor, culoare lumii 

înconjurătoare, speranță și credință. Astfel, mecanismele de apărare dezvoltate în 

prezența copilului umbră își pierd sensul retoricii în contextul mecanismelor de 

tezaurizare, acestea devenind principala resursă pentru un mai bine sănătos, 

confortabil: echilibru, exersarea empatiei, utilizarea asertivității, sinceritate, acceptarea 

realității, bucuria cotidianului, adaptarea sentimentelor la realitate, abordarea situațiilor 

conflictuale... 

Cartea nu reprezintă o sinteză teoretică ridicată la rang academic, ci, prin 

abordarea originală, nuanțată de experiența autorului, invitația de a realiza demersuri 

pentru descoperirea și antrenarea copilului lumină, dezvoltarea unor cogniții pozitive. 

În fapt, cartea este o reiterare a tot ceea ce înseamnă că Cel ce a avut o copilărie 

luminoasă şi fericită şi-a adunat comoara necesară în care să-şi găsească mângâiere 

şi-n cele mai dureroase clipe ale vieţii sale (Wilhelm Wundt) 

 

Dragomir Corneliu 
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