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CINISMUL SOCIAL − FACTOR MEDIATOR ÎNTRE TREBUINȚELE
PSIHOLOGICE DE BAZĂ ȘI STAREA SUBIECTIVĂ DE BINE.
REZULTATE PRELIMINARE
CĂTĂLIN MOSOIA
Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”,
Departamentul de Psihologie;
MARGARETA DINCĂ
Universitatea „Titu Maiorescu”, București, Facultatea de Psihologie;
Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”,
Departamentul de Psihologie;
Abstract
The present study highlights social cynicism as a mediating factor between basic psychological
needs and subjective well-being. A sample of 190 Romanian adults female and male participants aged
between 18 and 60 years (M = 40.25; AS = 11.16) was investigated in a cross-sectional approach with
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 Social
Axioms Survey II (Leung et al., 2012), which measured social cynicism, and the 5-item World Health
Organization Well-Being Index, WHO-5 (1998), which measured the subjective well-being. The method
used in this research was the survey, and the technique was the questionnaire. In this study, the basic
psychological needs were considered independent variables, social axioms mediating variables, and
subjective well-being the dependent variable. The obtained results highlight four simple mediation
relations, statistically significant, where social cynicism acts as a mediating factor between basic
psychological needs and subjective well-being. The study contributes to a better understanding of the
importance of social axioms concerning human needs and behaviour.
Cuvinte-cheie: axiome sociale, trebuințe psihologice de bază, starea subiectivă de bine.
Keywords: social axioms, basic psychological needs, subjective well-being.
1. INTRODUCERE

Studiul de față investighează relația între trebuințele psihologice de bază,
cinismul social, ca dimensiune a axiomelor sociale, și starea subiectivă de bine.
Mai concret, cercetarea analizează dacă cinismul social acționează ca factor mediator
între trebuințele psihologice de bază și starea subiectivă de bine.
 Doctorand în psihologie, Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”,
Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, 050711 București, România; E-mail: catalin.mosoia@
gmail.com
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Fundamentul teoretic al acestei lucrări este Teoria autodeterminării (SelfDetermination Theory, SDT), teorie a motivației propusă de Deci și Ryan (1985;
2000) și Ryan și Deci (2000). Această teorie reprezintă un cadru general de studiu
al motivației și personalității umane și are în centrul atenției tendințele naturale ale
oamenilor de a se comporta într-un mod eficient și sănătos; de asemenea, teoria
autodeterminării se axează și pe modul în care factorii socioculturali influențează −
pozitiv, prin facilitare, sau negativ, prin subminare – voința, inițiativa și bunăstarea
oamenilor, precum și calitatea activității pe care aceștia o desfășoară. Pe parcursul
acestui studiu s-a acordat atenție unei subteorii a SDT numită teoria trebuințelor
psihologice de bază (Basic Psychological Needs Theory, BPNT). În cadrul acestei
subteorii se elaborează conceptul de nevoi psihologice, mai degrabă înnăscute decât
învățate (Deci și Ryan, 2000) și relațiile lor cu sănătatea și confortul psihologic sau
bunăstarea psihologică. BPNT susține că bunăstarea psihologică și funcționarea
optimă se bazează pe autonomie, competență și relaționare. Prin urmare, contextele
care sprijină sau care împiedică satisfacerea acestor nevoi ar trebui să aibă impact
asupra bunăstării, confortului psihologic sau stării de bine. În concordanță cu Deci
și Ryan (2000), satisfacerea unei trebuințe psihologice esențiale conduce întotdeauna la
urmări favorabile pentru că altfel s-ar ajunge la un enunț ilogic − satisfacerea unei
nevoi esențiale conduce la rezultate nefavorabile este un enunț în afara logicii, după
cum susțin Deci și Ryan (2000). Conceptul de trebuință se întâlnește în literatura de
specialitate în limba engleză sub forma termenului need, cu forma de plural needs,
în limba franceză, besoin, iar în limba română, trebuințele se întâlnesc și sub forma
termenilor nevoi sau necesități (Bogdan-Tucicov et al., 1981). Trebuința este un
termen care se referă, în linii mari, la o stare generală finală − de exemplu, respect
de sine înalt −, care este atinsă prin îndeplinirea unor obiective mai specifice, cum
ar fi, a avea un loc de muncă bun sau a fi invitat la petreceri (Albarracin, Johnson și
Zanna, 2005); trebuința este o necesitate fizică, cum ar fi mâncarea, apa sau aerul
(Landy, 1987); trebuința este un concept de limită între fiziologic și psihic (Freud,
apud Neveanu, 1977); trebuințele, prin latura lor de energizare (impuls, imbold,
tendințe), reprezintă unul dintre factorii care influențează motivarea umană (Neveanu,
1977). Potrivit SDT, oamenii au trei nevoi psihologice de bază, respectiv nevoia de
autonomie, nevoia de competență și nevoia de relaționare (Deci și Ryan, 2000), iar
aceste trebuințe sunt „înnăscute, esențiale și universale“ (Ryan și Deci, 2000).
Trebuințele sunt necesități universale și se manifestă indiferent de gen, cultură și
timp în direcția promovării optime și împiedicarea funcționării deficitare a individului
(Deci și Vansteenkiste, 2004). Trebuințele sunt considerate de Deci și Ryan (2014)
necesități universale pentru bunăstare. O nevoie sau trebuință de bază, susțin Ryan
și Deci (2000), fie că este de natură fiziologică sau psihologică, este o stare energizantă
care, dacă este satisfăcută, conduce spre sănătate și bunăstare, dar, dacă nu este
satisfăcută, contribuie la patologie și boală (Ryan și Deci, 2000). Cu toate acestea,
Deci și Ryan (2000) se preocupă mai degrabă de trebuințe definite la nivel psihologic,
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decât la cel fiziologic. Nevoia de competență se referă la dorința intrinsecă a
indivizilor de a fi eficienți în relația pe care o au cu mediul (Deci și Vansteenkiste,
2004). Prin urmare, se referă la realizările, cunoștințele și abilitățile oamenilor;
indivizii au nevoie să își dezvolte competențele pentru a avea control asupra
sarcinilor care sunt importante pentru ei. Nevoia de relaționare, susțin Deci și
Vansteenkiste (2004), se referă la înclinația universală de a interacționa, de a fi în
legătură cu semenii și de a manifesta grijă față de alți oameni. Mai devreme sau
mai târziu, într-o măsură mai mică sau mai mare, fiecare om are nevoie de ceilalți.
Trebuința se referă astfel și la experimentarea de către individ a sentimentului de
apartenență (Deci și Vansteenkiste, 2004). A fi autonom nu înseamnă a fi independent
de ceilalți, ci mai degrabă înseamnă experimentarea unui sentiment de consimțire și
de alegere atunci când se acționează, indiferent dacă acțiunile sunt inițiate independent
sau răspund unei cereri din partea altor persoane (Deci și Vansteenkiste, 2004).
Astfel, nevoia de autonomie se referă la trebuința individului de a simți că deține
controlul asupra propriului comportament. Autonomia personală este o trăsătură de
personalitate care diferențiază un individ în raport cu alții ca orientare generală în
relațiile sale cu mediul fizic și social (Ryan și Deci, 2000).
Axiomele sociale sunt evaluări ale modului în care funcționează lumea
(Iliescu, Dincă și Bond, 2017) sau credințe generale, non-contextuale, pe care
oamenii le au ca urmare a experiențelor lor de socializare (Dincă și Iliescu, 2009).
Axiomele sociale sunt credințe generalizate despre oameni, grupuri sociale, instituții
sociale, mediul înconjurător sau lumea spirituală, precum și despre categorii de
evenimente și fenomene din lumea socială. Aceste credințe generalizate sunt codificate
sub forma unei afirmații despre relația dintre două entități sau concepte (Leung și
Bond, 2002). „Lucruri bune se vor întâmpla oamenilor buni”, „Războaiele duc la
distrugerea civilizației”, „Sănătatea bună duce la succesul în muncă”, „Acțiunile
afirmative ajută la menținerea egalității” sunt câteva exemple de axiome sociale.
Kwok Leung (1958–2015) și Michael Harris Bond, profesori la Universitatea
Chineză din Hong Kong, au construit chestionarul de axiome sociale Social
Axioms Survey (Leung și Bond, 1989; Leung et al., 2012) cu scopul identificării
dimensiunilor universale ale credințelor și al evaluării acestora la nivelul fiecărei
persoane. Itemii chestionarului de axiome sociale sunt grupați în cinci categorii sau
factori. Cinismul social se referă la o perspectivă negativă asupra naturii umane și a
lumii sociale. Răsplata pentru efort se referă la credința potrivit căreia efortul
depus, cunoașterea și planificarea atentă a activităților precum și utilizarea altor
resurse vor conduce la rezultate pozitive. Complexitatea socială se referă la acele
credințe potrivit cărora comportamentul oamenilor este diferit de la o situație la
alta, iar problemele au soluții multiple. Controlul destinului se referă la un complex
de credințe potrivit cărora evenimentele de viață sunt predeterminate de forțe
fataliste, însă oamenii sunt capabili să prezică și să modifice soarta sau destinul
prin mijloace diverse. Religiozitatea este dimensiunea axiomelor sociale care susține
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credința în forțe supranaturale și în instituțiile religioase. Leung și Bond (2004)
sugerează că cinismul social este în relație cu o scăzută stare de bine; de asemenea,
cinismul social se află în relație pozitivă cu nevrotismul și într-o relație negativă cu
agreabilitatea și extraversiunea (Leung et al., 2012). Complexitatea socială este în
relație pozitivă cu interesul în politică (Leung și Bond, 2004), iar religiozitatea cu
agreabilitatea (Leung și Bond, 2004; Leung et al., 2012). Zhou, Leung și Bond
(2009) susțin că dimensiunea numită controlul destinului are legătură cu o mai
bună performanță academică, iar răsplata pentru efort cu un interes ridicat pentru
studiu. Relevantă pentru studiul de față este și cercetarea realizată de Bond et al.
(2004) în 41 de culturi pe tema dimensiunilor axiomelor sociale la nivelul fiecărei
comunități culturale. Ordonarea culturilor în funcție de cinismul social arată că
România ocupă poziția cu numărul zece în acest clasament, ceea ce demonstrează
performanțe mari pe această scală (Bond et al., 2004).
Starea subiectivă de bine (SWB), definită de Diener, Lucas și Oishi (2002) ca
„evaluări cognitive și emoționale pe care și le face o persoană despre propria sa
viață”, este o stare interioară care se manifestă prin comportament. Cercetările
asupra stării de bine sugerează că nu se poate vorbi de un singur factor determinant
al SWB (Michalos, 2014); cu toate acestea, o bună sănătate mentală și relații
pozitive cu cei din jur sunt condiții necesare pentru această stare de confort
psihologic. Studii realizate de Costa și McCrae (1980), Diener (1996) și Emmons și
Diener (1985) sugerează că unele trăsături de personalitate și o serie de factori
temperamentali sunt responsabili pentru o bună parte din varianța stării de bine.
Alte investigații științifice sugerează ca determinanți ai SWB relațiile sociale bune
(Diener și Seligman, 2002), mediul (Diener și Seligman, 2004; Diener și Suh,
1999), locul de muncă (Diener, Nickerson, Lucas și Sandvik, 2002; Lucas, Clark,
Georgellis și Diener, 2004), căsătoria (Lucas, Clark, Georgellis și Diener, 2003),
vârsta (Diener și Suh, 1998), cultura (Diener, Suh, Smith și Shao, 1995) și
caracteristicile individuale (Diener, Diener și Diener, 1995).
2. METODOLOGIE
2.1. SCOP ȘI IPOTEZE

Scopul studiului de față a fost investigarea rolului de mediator pe care
cinismul social îl poate avea în relația dintre trebuințele psihologice de bază și
starea subiectivă de bine. Astfel, s-au considerat următoarele trei ipoteze: Ipoteza
1: Cinismul social acționează ca factor mediator între satisfacerea trebuinței de
competență și starea de bine. Ipoteza 2: Cinismul social acționează ca factor mediator
între satisfacerea trebuinței de relaționare și starea de bine. Ipoteza 3: Cinismul
social acționează ca factor mediator între satisfacerea trebuinței de autonomie și
starea de bine.
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2.2. INSTRUMENTE DE LUCRU

Trebuințele psihologice de bază au fost evaluate cu versiunea în limba română a
instrumentului Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale – General
Measure (Chen et al., 2015). Această scală este formată din 24 de itemi, care dau o
măsură a satisfacerii și frustrării celor trei trebuințe psihologice de bază, respectiv
nevoia de autonomie, nevoia de relaționare și nevoia de competență.
Axiomele sociale au fost evaluate cu versiunea revăzută a chestionarului de
axiome sociale, Social Axioms Survey II, prescurtat SAS II (Leung et al., 2012).
Cei 40 de itemi ai chestionarului SAS II sunt grupați în cinci factori: cinism social,
răsplată pentru efort, complexitate socială, controlul destinului și religiozitate.
Starea subiectivă de bine a fost evaluată cu ajutorul Chestionarului Organizației
Mondiale a Sănătății al celor cinci criterii de apreciere a stării de bine (versiunea
1998) (Psychiatric Research Unit, WHO Collaborating Center for Mental Health,
1998). Acest instrument este de tip autoraport și conține cinci itemi. Potrivit lui
Michalos (2014), componentele afective și cognitive ale stării de bine pot fi evaluate
prin instrumente de tip autoraport (Michalos, 2014).
2.3. PARTICIPANȚI

În acest studiu sunt prezentate rezultatele unei investigații realizate pe un
eșantion de 190 adulți români, femei (66,3%) și bărbați, cu vârsta cuprinsă între 18
și 60 de ani (M = 40,25; AS = 11,16), majoritatea participanților fiind absolvenți de
facultate (90,5%). Precizăm că informațiile care sunt prezentate în acest articol se
referă la o analiză globală a relației dintre cinismul social, trebuințele psihologice
de bază și starea subiectivă de bine. Vom prezenta strict relația cu cinismul social,
indiferent de vârstă și de gen, urmând ca în articolele următoare să prezentăm
modul în care cinismul social evoluează în funcție de vârstă și gen. Datele folosite
în acest studiu au fost colectate în perioada 22 mai 2019 – 12 martie 2020, prin
intermediul unui chestionar online realizat în Google Forms. Participanții și-au dat
acordul de participare la acest studiu după ce au fost informați despre scopul
cercetării și au confirmat că au vârsta peste 18 ani.
2.4. ANALIZA STATISTICĂ

Prelucrarea statistică a datelor colectate s-a realizat cu ajutorul programul
IBM SPSS Statistics 24, iar testarea medierilor, cu versiunea 3.4.1 PROCESS
(Hayes, 2018), instalată ca extensie în SPSS. Testarea efectului indirect, adică a
efectului de mediere, s-a realizat prin folosirea unei proceduri statistice numită
bootstrap standard errors și a intervalelor de încredere. Ipoteza de nul a fost
„efectul indirect al variabilei este zero”, iar ipoteza alternativă „efectul indirect al
variabilei este diferit de zero”. Astfel, dacă zero (0) s-a aflat între limitele
inferioară și superioară ale intervalului de încredere – unde nivelul de încredere al
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tuturor intervalelor de încredere a fost de 95% −, atunci s-a păstrat ipoteza de nul,
adică nu există efect de mediere; dacă zero (0) s-a aflat în afara intervalului de
încredere, atunci s-a respins ipoteza de nul, adică avem un efect de mediere
semnificativ. În cadrul analizei datelor am testat modele de mediere simplă și
paralelă. În testarea relațiilor de mediere simplă s-au utilizat drept variabila
independentă sau predictor (X), pe rând, câte o trebuință, ca variabilă mediatoare
(M) o axiomă socială și, de fiecare dată, variabila dependentă sau criteriu (Y) starea
subiectivă de bine. În testarea relațiilor de mediere paralelă s-au utilizat ca mediatori
toate cele cinci axiome sociale − cinismul social, răsplata pentru efort, complexitatea
socială, controlul destinului și religiozitatea −, iar ca predictor, pe rând, satisfacerea
trebuinței de competență, frustrarea trebuinței de competență, satisfacerea trebuinței
de relaționare, frustrarea trebuinței de relaționare, satisfacerea trebuinței de autonomie
și frustrarea trebuinței de autonomie.
3. REZULTATE

În urma testării efectului indirect pentru cele 30 de posibile relații de mediere
simplă au rezultat opt modele semnificative din punct de vedere statistic; cu toate
acestea, s-au reținut patru relații în care valoarea lui R2 crește sub influența
variabilei mediatoare. În Tabelul nr. 1, Tabelul nr. 2, Tabelul nr. 3, Tabelul nr. 4 și
Tabelul nr. 5 sunt prezentați coeficienții de regresie, erorile standard, precum și
alte informații despre modelele de mediere simplă și mediere paralelă.
Tabelul nr. 1.
Coeficienții de regresie (Coef.), erorile standard (SE) și alte informații despre modelul
„Satisfacerea trebuinței de competență→Cinism social→Starea subiectivă de bine”.
Variabila
dependentă
Y (Starea subiectivă de bine)

M (Cinism social)
Variabila
independentă
X (Satisfacerea
trebuinței de
competență)
M (Cinism social)

a

Constant

iM

Coef.

SE

p

Coef.

SE

p

-0,3883

0,1529

0,0119

c'

2,0958

0,4697

< 0,001

−

−

29,1596

2,5718

−

b

-0,6625

0,2370

0,0057

< 0,0001

iY

40,6578

10,0904

0,0001

R2 = 0,0335
F(1,188) = 6,4460,
p = 0,0119

R2 = 0,0974
F(1,188) = 24,5881,
p < 0,0001
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Potrivit datelor din Tabelul nr. 1, există un efect de mediere, pozitiv,
semnificativ al satisfacerii trebuinței de competență asupra stării subiective de bine
prin intermediul cinismului social, ab = 0,2573, 95% BCa CI = [0,0305;0,5991].
Cu alte cuvinte, pentru fiecare creștere a unei unități a satisfacerii trebuinței de
competență există o schimbare de 0,2573 unități în starea subiectivă de bine. Se
observă că în acest model 9,74% din varianța stării subiective de bine este explicată
de cinismul social. De asemenea, se observă că cei doi coeficienți de regresie a și b
sunt negativi, dar exprimă direcția potrivită; cu alte cuvinte, pentru a = -0,3883, pe
măsură ce satisfacerea trebuinței de competență crește, cinismul social scade, iar
pentru b = -0,6625, pe măsură ce cinismul social crește, scade starea subiectivă de
bine; conchidem că ambele relații sunt în direcția prezisă. În consecință, rezultatele
analizei de mediere simplă indică faptul că satisfacerea trebuinței de competență
este indirect în relație cu starea subiectivă de bine prin relația sa cu cinismul social.
Tabelul nr. 2.
Coeficienții de regresie (Coef.), erorile standard (SE) și alte informații despre modelul
„Frustrarea trebuinței de competență→Cinism social→Starea subiectivă de bine”
Variabila
dependentă
Y (Starea subiectivă de bine)

M (Cinism social)
Variabila
independentă
X (Frustrarea
trebuinței de
competență)
M (Cinism
social)
Constant

a

iM

Coef.

SE

p

Coef.

SE

p

0,3739

0,1311

0,0048

c'

-1,2540

0,4261

< 0,0001

−

−

−

b

-0,6752

0,2465

0,0068

19,5946

1,0899

< 0,0001

iY

86,6196

5,7731

< 0,0001

R2 = 0,0502
F(1,188) = 8,1370,
p = 0,0048

R2 = 0,0645
F(1,188) = 13,3089,
p = 0,0003

Potrivit datelor din Tabelul nr. 2, există un efect de mediere, negativ,
semnificativ al frustrării trebuinței de competență asupra stării subiective de bine
prin intermediul cinismului social, ab = -0,2525, 95% BCa CI = [-0,5997;-0,0403].
Astfel, pentru fiecare creștere a unei unități a frustrării trebuinței de competență
există o scădere de 0,2525 unități în starea subiectivă de bine. Se observă că în
acest model 6,45% din varianța stării subiective de bine este explicată de cinismul
social. În consecință, rezultatele analizei de mediere simplă indică faptul că frustrarea
trebuinței de competență este indirect în relație cu starea subiectivă de bine prin
relația sa cu cinismul social.
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Tabelul nr. 3.
Coeficienții de regresie (Coef.), erorile standard (SE) și alte informații despre modelul
„Satisfacerea trebuinței de relaționare→Cinism social→Starea subiectivă de bine”.
Variabila
dependentă
Y (Starea subiectivă de bine)

M (Cinism social)
Variabila
independentă
X (Satisfacerea
trebuinței de
relaționare)
M (Cinism
social)
Constant

a

iM

Coef.

SE

p

Coef.

SE

p

-0,4830

0,1540

0,0020

c'

2,0426

0,5018

0,0001

−

−

−

b

-0,5909

0,2395

0,0145

30,2919

2,4369

< 0,0001

iY

42,0323

11,0323

0,0002

R2 = 0,0598
F(1,188) = 9,8353,
p = 0,0020

R2 = 0,1098
F(1,188) = 22,6713,
p < 0,0001

Potrivit datelor din Tabelul nr. 3, există un efect de mediere pozitiv
semnificativ al satisfacerii trebuinței de relaționare asupra stării subiective de bine
prin intermediul cinismului social, ab = 0,2854, 95% BCa CI = [0,0377;0,6514].
Astfel, pentru fiecare creștere a unei unități a satisfacerii trebuinței de relaționare
există o creștere de 0,2854 de unități a stării subiective de bine. Se observă că în
acest model 10,98% din varianța stării subiective de bine este explicată de cinismul
social. De asemenea, se observă că cei doi coeficienți de regresie a și b sunt
negativi, dar exprimă direcția potrivită; cu alte cuvinte, pentru a = -0,4830, pe
măsură ce satisfacerea trebuinței de relaționare crește, cinismul social scade, iar
pentru b = -0,5909, pe măsură ce cinismul social crește, scade starea subiectivă de
bine; deci, ambele relații sunt în direcția prezisă. Prin urmare, rezultatele analizei
de mediere simplă indică faptul că satisfacerea trebuinței de relaționare este
indirect în relație cu starea subiectivă de bine prin relația sa cu cinismul social.
Tabelul nr. 4.
Coeficienții de regresie (Coef.), erorile standard (SE) și alte informații despre modelul
„Satisfacerea trebuinței de autonomie→Cinism social→Starea subiectivă de bine”.
Variabila
dependentă
Y (Starea subiectivă de bine)

M (Cinism social)
Variabila
independentă
X (Satisfacerea
trebuinței de
autonomie)

a

Coef.

SE

p

-0,4235

0,1534

0,0063

c'

Coef.

SE

p

2,0828

0,5593

0,0003
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Tabelul nr. 4 (continuare)
Variabila
dependentă
Y (Starea subiectivă de bine)

M (Cinism social)
M (Cinism
social)
Constant

−
iM

28,9831

−

−

b

-0,6331

2,2533

< 0,0001

iY

44,0549

R2

0,2310

0,0067

10,9434

0,0001

R2

= 0,0428
F(1,188) = 7,6213,
p = 0,0063

= 0,1043
F(1,188) = 18,3002,
p < 0,0001

Potrivit datelor din Tabelul nr. 4, există un efect de mediere pozitiv
semnificativ al satisfacerii trebuinței de autonomie asupra stării subiective de bine
prin intermediul cinismului social, ab = 0,2681, 95% BCa CI = [0,0335;0,6287].
Se observă că în acest model 10,43% din varianța stării subiective de bine este
explicată de cinismul social. De asemenea, se observă că cei doi coeficienți de
regresie a și b sunt negativi, dar exprimă direcția potrivită; cu alte cuvinte, pentru
a = -0,4235, pe măsură ce satisfacerea trebuinței de autonomie crește, cinismul
social scade, iar pentru b = -0,6331, pe măsură ce cinismul social crește, scade
starea subiectivă de bine; așadar, ambele relații sunt în direcția prezisă. În consecință,
rezultatele analizei de mediere simplă indică faptul că satisfacerea trebuinței de
autonomie este indirect în relație cu starea subiectivă de bine prin relația sa cu
cinismul social.
În urma testării celor șase modele de mediere paralelă cu cinci mediatori s-a
obținut efect de mediere semnificativ numai pentru dimensiunea cinism social.
În Tabelul nr. 5 sunt prezentate valorile efectului de mediere pentru cinism social și
intervalele de încredere corespunzătoare.
Tabelul nr. 5.
Testarea relațiilor de mediere paralelă cu cinci mediatori (CIS, cinism social; RPE, răsplată pentru
efort; COS, complexitate socială; CDE, controlul destinului; REL, religiozitate) arată că numai
cinismul social prezintă un efect de mediere semnificativ.
CIS
X
STC
FTC
STR
FTR
STA
FTA

RPE

COS
Mediatori

CIS

CDE

REL
Y
SWB

Efect de
mediere

Boot
LLCI

Boot
ULCI

0,3872
-0,3874
0,4629
-0,5450
0,4226
-0,7509

0,0645
-0,7925
0,1303
-1,0764
0,0878
-1,3329

0,8041
-0,0960
0,8937
-0,1638
0,8831
-0,2889
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4. DISCUȚII ȘI CONCLUZII

Rezultatele obținute se pot explica ținând cont de contextul social în care
trăiește persoana, de societatea ambiantă, care, la momentul cercetării, poate fi
funcțională sau disfuncțională. Într-o societate funcțională, legile și regulile sunt
respectate, procedurile se aplică, oamenii au încredere în semeni, în instituții și
autorități, iar orice comportament care se abate de la regulă este sancționat, în
primul rând, de ceilalți oameni; pentru o persoană mai cinică, satisfacerea trebuinței de
competență conduce la o stare subiectivă de bine mai scăzută. Într-o societate
disfuncțională, așa cum este cazul societăților aflate în schimbare sau în tranziţie,
care se confruntă cu dificultăți economice și financiare, unde au loc dispute politice
și în care se produc mișcări de stradă sau riscul protestelor este iminent, oamenii
manifestă lipsă de încredere în semeni, autorități și instituții – în această situație,
cinismul social are rol adaptativ și se manifestă ca un mecanism intern de adaptare
a persoanei la contextul social ambiant și protejează persoana sau, după cum susțin
Leung și Bond (2008), cinismul social are pentru individ valoare de supraviețuire.
În acest sens, amintim studiul realizat de Rastegar (2017), care arată că axiomele
sociale pot avea roluri diferite în funcție de contextul național; concret, unele
credințe sociale sunt în relație cu starea de bine în Iran, dar nu în Anglia.
În concordanță cu definiția stării subiective de bine dată de Diener, Lucas și
Oishi (2002), potrivit cărora starea subiectivă de bine este rezultatul unor „evaluări
cognitive și emoționale pe care și le face o persoană despre propria sa viață”,
susținem că starea subiectivă de bine aparține interiorității, este o trăire afectivă,
o emoție pozitivă, care influențează acțiunile unei persoane. Altfel spus, starea
subiectivă de bine are atât componente cognitive, cât și componente afective,
emoționale, și se manifestă în exteriorul persoanei prin comportament.
Rezultatele acestui studiu evidențiază rolul de mediator pe care cinismul
social îl are în relația dintre trebuințele psihologice de bază și starea subiectivă de
bine. Cinismul social acționează indirect asupra relației dintre trebuințele psihologice
de bază și starea de bine. În urma procedurilor specifice analizei statistice au
rezultat patru modele de mediere simplă semnificative statistic. Astfel, creșterea
nivelului de satisfacere a trebuinței de competență contribuie la o scădere a cinismului
social, iar pe măsură ce cinismul social crește, scade starea de bine; starea subiectivă de
bine scade odată cu creșterea nivelului de frustrare a trebuinței de competență;
cinismul social scade odată cu creșterea nivelului de satisfacere a trebuinței de
relaționare; creșterea nivelului de satisfacere a trebuinței de autonomie aduce o
diminuare a cinismului social. Investigarea acțiunii simultane a celor cinci axiome
sociale asupra relației între trebuințele psihologice de bază și starea subiectivă de
bine a condus la testarea modelelor de mediere paralelă cu cinci mediatori.
Rezultatele au indicat faptul că, dintre toate credințele sau axiomele sociale, numai
cinismul social prezintă efect de mediere semnificativ între trebuințele psihologice
de bază și starea subiectivă de bine.

11

Cinism social, trebuinţe psihologice şi starea de bine

321

Cu alte cuvinte, satisfacerea trebuinței de competență conduce la stare subiectivă
de bine mai mare sau mai mică în funcție de nivelul mai scăzut sau mai ridicat al
cinismului social al persoanei; astfel, pentru o persoană mai cinică, satisfacerea
trebuinței de competență conduce la o stare subiectivă de bine mai scăzută, iar
pentru o persoană mai puțin cinică, satisfacerea trebuinței de competență conduce
la o stare subiectivă de bine mai mare; pentru același nivel de satisfacere a trebuinței
de competență, o persoana mai cinică prezintă o stare de bine mai scăzută decât o
persoană mai puțin cinică; pentru persoane cu același nivel al cinismului social,
starea subiectivă de bine este mai mare sau mai mică în funcție de nivelul de
satisfacere a trebuinței de competență.
Satisfacerea trebuinței de relaționare conduce la stare subiectivă de bine mai
mare sau mai mică în funcție de nivelul scăzut sau ridicat al cinismului social al
persoanei; astfel, pentru un același nivel de satisfacere a trebuinței de relaționare,
cinismul social scăzut conduce la o stare subiectivă de bine mai mare, iar un cinism
social mare conduce la o stare subiectivă de bine mai mică.
Satisfacerea trebuinței de autonomie conduce la stare subiectivă de bine mai
mare sau mai mică în funcție de nivelul scăzut sau ridicat al cinismului social al
persoanei; în alte cuvinte, pentru un același nivel de satisfacere al trebuinței de
relaționare, cinismul social scăzut conduce la stare subiectivă de bine mai mare, iar
cinismul social ridicat conduce la o stare subiectivă de bine mai mică.
Prin urmare, satisfacerea trebuinței de competență, frustrarea trebuinței de
competență, satisfacerea trebuinței de relaționare și satisfacerea trebuinței de autonomie
sunt indirect în relație cu starea subiectivă de bine prin relația pe care o au cu
cinismul social. Altfel spus, satisfacerea trebuințelor psihologice de bază conduce
la o stare subiectivă de bine mai mare sau mai mică în funcție de nivelul mai mic
sau mai mare al cinismului social.
Această lucrare are în centrul atenției cinismul social, dimensiune a credințelor
sau axiomelor sociale, care se referă la o perspectivă negativă asupra naturii umane
și a lumii sociale. Persoanele caracterizate prin cinism social au opinii preconcepute,
stereotipe despre anumite grupuri și prezintă neîncredere în instituţii. Rezultatele
obținute arată rolul de mediator pe care cinismul social îl are în relația cu trebuințele
psihologice de bază și starea subiectivă de bine. După cunoștința noastră, la momentul
derulării acestei cercetări, aceste rezultate nu se regăsesc în literatura de specialitate.
Studiul de față prezintă o serie de limitări. Astfel, natura transversală a
designului de cercetare limitează generalizarea rezultatelor; în acest sens, adoptarea
unui design longitudinal ar putea conduce la rezultate mai sigure din perspectiva
generalizării. Ca direcții viitoare de cercetare menționăm creșterea numărului de
participanți și distribuirea lor în grupuri în funcție de limba maternă sau de etnie,
de exemplu, acest lucru ar permite investigarea relației de mediere din acest studiu
pentru fiecare asemenea grup lingvistic.
Primit în redacție la: 17.07.2020
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REZUMAT
Studiul de față evidențiază cinismul social ca factor mediator între trebuințele psihologice de
bază și starea subiectivă de bine. Participanții sunt în număr de 190 de adulți români cu vârsta
cuprinsă între 18 și 60 de ani (M = 40,25; AS = 11,16). Metoda utilizată în această cercetare a fost
ancheta, iar tehnica a fost chestionarul. Instrumentele utilizate au fost 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 de axiome sociale II (Leung et al., 2012),
care a măsurat cinismul social, și Chestionarul Organizației Mondiale a Sănătății al celor cinci criterii
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de apreciere a stării de bine (1998), care a măsurat starea subiectivă de bine. În acest studiu,
trebuințele psihologice de bază au fost considerate variabile independente, axiomele sociale au fost
considerate variabile mediatoare, iar starea de bine a fost considerată variabila dependentă. Rezultatele
obținute evidențiază patru relații de mediere simplă, semnificative statistic, unde cinismul social
acționează ca factor mediator între trebuințe și starea subiectivă de bine. Studiul contribuie la o mai
bună înțelegere a importanței pe care o au axiomele sociale în relație cu trebuințele și comportamentul
uman.

ABORDĂRI TEORETICE ŞI PRACTIC-APLICATIVE

PREMISE ALE SUCCESULUI
PROGRAMELOR DE DERADICALIZARE
GABRIEL OANCEA1,
Universitatea din București
MIHAI IOAN MICLE
Institutul de Filozofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
Abstract
Subsequent developments after September 11, 2001 and the “globalization” of the terrorist
phenomenon have brought in the focus of the decision-makers the importance of development and
implementation of programs to deradicalize violent extremists, this approach being seen as having a
long-term preventive goal. This article aims to make a presentation of the main models of understanding
of the radicalization process but also an assessment of the literature in order to identify common
elements that contribute to the success of the deradicalization process. Although these programs are
still at an early stage of their development, a number of elements have proven effectiveness in reintegrating
former extremists (community involvement, the use of mentoring, Significance Quest Theory). Also,
a series of theoretical concepts and practices successfully applied in social reintegration of criminals
can be applied in the process of deradicalization. However, an effective evaluation process cannot
take place without a transparent access at the results of the programs.
Cuvinte-cheie: programe de deradicalizare; extremism violent
Keywords: deradicalization programme; violent extremism
1. INTRODUCERE

În anul 2005, Consiliul Uniunii Europene elabora Strategia Uniunii Europene
împotriva terorismului (document ce avea să fie ulterior revizuit în 2008 și 2014),
strategie care își propunea un angajament ambițios, respectiv acela de a combate
terorismul global, respectând drepturile omului și de a face o Europă sigură care să
permită cetățenilor să trăiască într-o zonă a libertății, securității și justiției. Pentru a
așeza documentul în contextul socio-politic în care a fost elaborat, trebuie menționat
faptul că acesta survenea după atacurile teroriste de la 11.03.2004 din Spania și
 Lector asociat, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București,
E-mail: oancea.gabriel@gmail.com;
 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014469%202005%20REV%204
(accesată la 25.08.2020)
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07.07.2005 din Marea Britanie, atacuri care aveau să se producă în contextul
„războiului împotriva terorismului” declanșat de către Statele Unite ale Americii și
aliații săi ca ripostă față de evenimentele de la 11.09.2001.
Secolul XXI aducea cu sine și o „globalizare” a fenomenului terorist, pe
fondul apariției unor structuri teroriste precum Al-Quaeda. În aceste condiții, în
mod evident, combaterea terorismului nu mai putea fi abordată ca un fenomen care
să preocupe doar anumite state. Mai mult, strategia europeană trebuie privită și din
perspectiva principiului fundamental al Uniunii Europene referitor la libera circulație a
persoanelor, mărfurilor sau serviciilor, de această libertate profitând și rețele teroriste
sau de crimă organizată.
Strategia a fost concepută pe patru „piloni”, respectiv prevenire, protecție,
anchetare și reacție. În centrul acesteia fiind așezat ca principiu fundamental
cooperarea statelor Uniunii Europene.
În ceea ce ne privește, considerăm că nu întâmplător primul pilon al strategiei
este reprezentat de componenta de prevenție. Țările membre ale Uniunii propunându-și
să prevină ca persoanele să inițieze activități teroriste, prin luarea în considerare a
factorilor care pot conduce la radicalizare sau recrutare atât în Europa, dar și pe
plan internațional.
Subsecvent acestei strategii, aveau să fie ulterior, adoptate sub egida diferitelor
instituții ale Uniunii Europene sau ale Consiliului Europei, o serie de documente
care aveau să traseze liniile directoare în acțiunile orientate împotriva radicalizării.
Avem în vedere, de exemplu, Agenda europeană în domeniul securității2, Rezoluția
Parlamentului European cu privire la prevenirea radicalizării și recrutării cetățenilor
europeni de către organizațiile teroriste3 ori Îndrumările pentru penitenciare și servicii
de probațiune cu privire la radicalizare și extremismul violent4.
Totodată aveau să fie create și o serie de rețele care să faciliteze schimbul de
informații și expertiză între profesioniștii implicați în domeniul radicalizării, și avem în
vedere aici Radicalisation Awarness Network (sub egida Comisiei Europene) ori
rețeaua creată sub auspiciile Consiliului Europei (HELP Radicalisation Prevention).
Toate aceste demersuri instituționale aveau să fie dublate de o activitate de
cercetare intensă axată pe explicarea fenomenului radicalizării, astfel încât, în
prezent, ne aflăm oarecum în fața unei situații paradoxale, subliniată în repetate
rânduri în literatura de specialitate. Există o cunoaștere foarte bună a fenomenului
radicalizării, însă nu același lucru se poate spune cu privire la deradicalizare
(Jackson, 2016). Aceasta, în condițiile în care, în mod evident, implicațiile practice
ale unei înțelegeri aprofundate a deradicalizării sunt substanțiale.
2

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/
docs/eu_agenda_on_security_en.pdf (accesată la 25.08.2020)
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015IP0410&from=EN
(accesată la 25.08.2020)
4 https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=09000016805c1a69 (accesată la
25.08.2020)
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2. CLARIFICĂRI CONCEPTUALE

Așa cum s-a precizat (Dearey, 2009), definirea conceptului de radicalizare
este un demers complex în primul rând ca urmare a utilizării acestui termen în cele
mai diferite contexte, fie că discutăm despre politică, economie ori chiar politici de
mediu. De asemenea, trebuie să avem în vedere și faptul că ceea ce într-o anumită
epocă era echivalent cu noțiunea de abordare radicală, în epoca contemporană
poate fi echivalat cu o abordare progresistă. În acest sens, exemplificativă este
situația femeilor care în secolul al XIX-lea militau pentru acordarea de drepturi
politice. La momentul respectiv pozițiile adoptate de către acestea puteau fi interpretate
ca fiind specifice radicalizării ori extremismului politic, pentru ca în prezent acestea să
fie privite ca vectori ai emancipării femeilor.
În aceste condiții, pentru a putea circumscrie mai specific obiectul cercetării
noastre, trebuie să menționăm faptul că avem în vedere radicalizarea asociată
fenomenului terorist. Într-o abordare simplificată, radicalizarea a fost definită ca
fiind „procesul prin care un individ adoptă o atitudine radicală/extremă” (Görzig &
Al-Hashimi, 2014, p. 28). Dificultățile în definire apar atunci când acest concept
este aprofundat, având în vedere faptul că radicalizarea are atât o componentă
cognitivă, cât și una comportamentală. Cu alte cuvinte, o persoană trebuie să fie
considerată a fi radicalizată atunci când își internalizează o serie de convingeri
extremiste (radicalizare cognitivă) sau în momentul în care aceasta se comportă de
o manieră extremistă (radicalizare comportamentală) (Neumann, 2003).
Distincția, deși parte mai degrabă una teoretică, are o relevanță practică deosebită
și aceasta întrucât nu orice persoană radicalizată se va implica în mod automat în
acte de terorism. Faptul că cei mai mulți teroriști au trecut printr-un proces de
radicalizare nu trebuie să ne conducă la concluzia că, într-un mod automat, orice
persoană care este radicalizată va sfârși prin comiterea unui atac terorist. O persoană
radicalizată cognitiv își poate manifesta convingerile la fel de bine într-o manieră
prosocială (depunerea de petiții, inițierea unor acțiuni în instanță etc.).
Dificultățile pe care le ridică definirea radicalizării nu ar trebui însă în niciun
caz să conducă la abandonarea acestui demers, din mai multe motive.
În primul rând, modul în care definim procesul de radicalizare se va reflecta
în politicile de prevenire și combatere care urmează a fi adoptate. În al doilea rând,
permite circumscrierea precisă a persoanelor care urmează a fi vizate în cadrul
acțiunilor subsecvente, cu consecințe directe asupra alocării de resurse în procesul
de luptă împotriva radicalizării. Și nu în ultimul rând, crearea unor programe de
deradicalizare este intim legată de definirea radicalizării, aceasta în condițiile în
care, așa cum vom aborda, există o tendință de a defini conceptul de deradicalizare
prin opoziție cu cel de radicalizare.
În ceea ce ne privește, apreciem că o definiție care să surprindă complexitatea
fenomenului de radicalizare, dar care să respecte și condiția conciziei este cea
conform căreia radicalizarea reprezintă „un proces în cadrul căruia indivizii adoptă
o ideologie extremist-violentă care îi poate conduce la comiterea de acte teroriste
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sau îi poate expune cu ușurință la recrutarea de către organizații teroriste” (Romaniuk,
2015, p. 7–8).
Înțelegerea radicalizării ca un proces este, de asemenea, un alt aspect
fundamental în înțelegerea acestui concept. Cu alte cuvinte, radicalizarea nu se
produce ad-hoc, individul parcurgând o serie de faze/etape în cadrul procesului de
radicalizare.
Fără a detalia, trebuie să menționăm faptul că au fost elaborate o serie de
modele care își propun explicarea procesului de radicalizare. Un prim model este
cel al „treptelor” elaborat de către psihologul Fathali M. Moghaddam (2005),
conform căruia în cadrul procesului de radicalizare un individ parcurge o serie de
etape („trepte”). Astfel la nivelul de bază se regăsește un grup (relativ mare) de
persoane care își apreciază condițiile în care trăiesc ca fiind injuste, mai ales în
comparația pe care o fac în raport cu alte grupuri/persoane. Unele dintre aceste
persoane decid să întreprindă o serie de acțiuni pentru remedierea acestei situații
trecând la treapta întâi. Este un nivel căruia îi sunt specifice acțiunile licite.
În cadrul demersurilor lor, se poate întâmpla ca acțiunile întreprinse să nu aibă
rezultatele scontate, aceasta determinând apariția unei stări de frustrare și, de cele
mai multe ori, la identificarea unui „dușman” din exterior care se face vinovat de
eșecuri (de exemplu, autorități guvernamentale), aceasta fiind cea de-a doua treaptă. În
cea de-a treia treaptă regăsim acele persoane care se alătură unui grup de persoane
care împărtășesc aceleași valori, fiind facilitată o astfel de „angajare morală”.
În treapta a patra se află persoanele care deja sunt recrutate de către organizațiile
teroriste, pentru ca în ultima treaptă (a cincea) să aibă loc „antrenamentul” acestora,
prin consolidarea mecanismelor de inhibare a proceselor care i-ar împiedica să
treacă la comiterea atacurilor teroriste.
Un alt model, propus de către Randy Borum (2011), explică radicalizarea ca
fiind un proces care se desfășoară în patru etape. În prima etapă („nu este drept”),
individul sau grupul identifică o serie de evenimente/aspecte de viață pe care le
consideră a fi indezirabile, pentru ca în etapa ulterioară acestea să fie încadrate/definite
ca incorecte (etapa „nu este corect”) determinând apariția resentimentelor. În cea
de-a treia etapă („este vina ta”) sunt identificate persoanele/organizațiile care sunt
răspunzătoare pentru situația indezirabilă. Ce-a de-a patra etapă implică o veritabilă
demonizare („ești diabolic”) a celor identificați ca fiind responsabili, aceasta fiind
de natură a facilita și tranziția la acțiuni violente.
Tot orientat spre explicarea fenomenului de radicalizare este și modelul celor
două piramide (McCauley & Moskalenko, 2017), cele două piramide reprezentând
radicalizarea opiniilor și, respectiv, radicalizarea acțiunilor. Fiecare dintre aceste
piramide este împărțită în câte patru nivele. În ceea ce privește piramida referitoare
la radicalizarea opiniilor, cele patru nivele sunt (de la bază spre vârf) lipsa sprijinului
pentru o cauză politică, simpatia pentru o anumită cauză, justificarea utilizării
violenței în susținerea cauzei pentru ca în vârful piramidei să se afle cei care simt o
obligație morală să folosească violența în sprijinul cauzei. În ceea ce privește
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piramida referitoare la radicalizarea acțiunilor, la baza piramidei sunt indivizii
inerți, respectiv cei care nu se implică să sprijine un grup politic sau o cauză,
urmați de activiști, respectiv cei care se implică în acțiuni legale în sprijinul unei
cauze, radicali, cei care se angajează în acțiuni ilegale pentru ca în vârf să fie
plasați teroriștii, respectiv cei care se implică în acțiuni ilicite orientate împotriva
civililor.
Se impun o serie de precizări cu privire la modelele menționate anterior.
De esența lor depinde faptul că subliniază caracterul procesual al radicalizării,
în sensul de gradualitate a acesteia și totodată oferă o explicație a discrepanței
numerice care există între indivizii care manifestă o radicalizare mai degrabă cognitivă
(mai numeroși) în raport cu cei care se radicalizează la nivel comportamental.
Cu toate acestea, sunt mai degrabă modele teoretice, cu un anumit caracter de
generalitate care nu poate fi transpus în oferirea unei explicații a etiologiei implicării
în activități teroriste pentru toate cazurile.
Totodată trebuie menționat faptul că importanța modelor de înțelegere a
procesului de radicalizare rezidă și în faptul că acestea pot fi folosite ca puncte de
plecare în elaborarea programelor de deradicalizare.
Tot din perspectiva programelor de deradicalizare prezintă relevanță și
identificarea factorilor care sunt de natură a media procesul de radicalizare. La
nivel general, aceștia au fost identificați ca fiind reprezentați de aspecte precum
existența unor antecedențe privind comiterea de infracțiuni violente, grup de
prieteni/egali cu preocupări infracționale/antisociale; existența unui prieten implicat
în activități teroriste; lipsa unui loc de muncă; statut socio-economic precar; aderență
la valori extremiste etc. (Smith, 2018). Important este faptul că acești factori nu
sunt specifici exclusiv persoanelor care sunt implicate în activități teroriste, majoritatea
dintre aceștia fiind specifici și, de exemplu, persoanelor care încalcă legea penală.
În aceste condiții, au fost propuse diferite metode de sistematizare a lor și de
explicare a interacțiunii dintre aceștia pentru a explica fenomenul de radicalizare și,
ulterior, de implicare în activități teroriste. De exemplu, în cadrul teoriei factorilor
asociați radicalizării (The radicalization-factor model) (Bayerl, Sahar, & Akhgar,
2020), s-a propus un model de analiză a modului în care acești factori concură la
procesul de radicalizare online.
Modelul identifică patru categorii de caracteristici care relaționează, respectiv:
individuale; de mediu/sociale; ideologice și tehnologice. De exemplu, caracteristicile
individuale se referă la o serie de aspecte precum factori demografici, valori individuale
ori experiențe personale. Când de referim la caracteristicile sociale, avem în vedere
aspecte precum sistemul legal și politic, răspândirea tehnologiei ori stratificarea
socială. Caracteristicile ideologice implicate sunt multiple și specifice diferitelor
forme de extremism. Avem în vedere factori motivaționali precum fundamentalismul
religios, ideologii de extremă stânga sau dreapta; separatism pe criterii naționaliste
etc. Ceea ce este important la dimensiunea ideologică este faptul că aceasta are un
rol determinat în conturarea strategiilor de deradicalizare, în particularizarea
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intervenției. Caracteristicile tehnologice se referă la aspecte precum accesibilitatea
unor tehnologii care să permită anonimizarea navigării pe internet; disponibilitatea
unor rețele sociale prin care să fie propagate idei extremiste ori care să faciliteze
procesul de recrutare.
Interacțiunea dintre aceste patru caracteristici se concretizează în indicatori
comportamentali ai extremismului/radicalizării. Uneori, un singur indicator
comportamental poate fi suficient pentru a putea clasifica o persoană ca fiind
radicalizată (de exemplu, încurajarea activităților teroriste sau manifestarea unui
interes față de modalitatea de comitere a atentatelor teroriste). În alte situații, o
singură acțiune nu este suficientă pentru a opera o asemenea clasificare, o certitudine
putând fi atinsă doar prin coroborarea mai multor indicatori (de exemplu, accesarea
frecventă a unor materiale online extremiste corelată cu un interes deosebit față de
producerea de materiale explozibile) (Bayerl, Staniforth, Akhgar et al., 2014).
În aceste condiții, aspectele menționate anterior cu privire la procesul de
radicalizare sunt de natură a contura deja provocările cărora trebuie să li se facă
față în elaborarea unor programe de deradicalizare.
De asemenea, dificultățile menționate atunci când am abordat definirea
procesului de radicalizare subzistă și în a defini deradicalizarea.
Existența componentelor comportamentale și cognitive la care am făcut
referire în cadrul procesului de radicalizare devine evidentă atunci când abordăm
procesul de abandonare a implicării individului în activități extremiste ce implică
violență, prin folosirea a două concepte, respectiv deradicalizare (când centrală
este dimensiunea cognitivă) și dezangajare (când procesul vizează mai degrabă
latura comportamentală).
Astfel, deradicalizarea a fost definită ca fiind „procesul psihologic și social
prin care angajamentul și implicarea unui individ radicalizat în comiterea de
acțiuni violente este redus, astfel încât acesta nu mai prezintă riscul implicării sau
angajării în activități care presupun violență” (Horgan & Braddock, 2010, p. 256).
O altă definiție, care de data aceasta accentuează dimensiunea psihică a procesului
de deradicalizare, este cea conform căreia „deradicalizarea este procesul psihologic
prin care un individ abandonează ideologia extremistă și prezintă un risc scăzut în
ceea ce privește implicarea ulterioară în activități teroriste” (Braddock, 2014, p. 60).
Așa cum s-a menționat (Silke, 2011), deradicalizarea presupune o transformare
identitară fundamentală a individului, la nivelul convingerilor și valorilor sale.
În ceea ce privește dezangajarea, reprezintă „un proces în cadrul căruia un
individ experimentează o schimbare de rol/funcțională asociată, de regulă, cu o
implicare mai redusă în acțiuni violente” (Horgan & Braddock, 2010, p. 256).
Astfel, dezangajarea poate viza acțiuni precum o implicare mai redusă în activitățile
grupului ori chiar abandonarea lui, o abandonare a idealurilor care pun pe prim
plan folosirea forței pentru atingerea idealurilor politice etc. Dezangajarea se
diferențiază în mod evident de deradicalizare tocmai prin faptul că vizează aspecte
de ordin comportamental, fără să fie însoțită de o transformare identitară profundă
a persoanei.
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Referitor la aceste două concepte, apreciem că se mai impun o serie de
precizări relevante din perspectiva demersului nostru.
În primul rând, nu trebuie să considerăm că acestea au intrat în câmpul
preocupărilor academice și politice prin transformările care au survenit la nivel
global odată cu evenimentele de la 11 septembrie 2001. După cel de-al Doilea
Război Mondial, pe fondul emergenței atentatelor teroriste la nivel global a fost
abordată și posibilitatea deradicalizării extremiștilor violenți, aceasta fiind văzută
ca fiind o soluție preventivă cu efecte pe termen lung.
Exemple de asemenea preocupări identificăm, de exemplu, în Olanda, în
legătură cu teroriștii din autoproclamata republică Maluku de Sud (Demant & Graaf,
2010) sau cei care aderaseră la mișcări teroriste de sorginte marxistă din Europa
sau America de Sud (Tucker, 1967). Ceea este specific ultimelor două decenii este
concentrarea eforturilor cu privire la persoanele care au aderat la mișcări teroriste
islamiste pe fondul apariției unor rețele teroriste precum Al-Quaeda sau a
autoproclamatului Stat Islamic.
În al doilea rând, în cadrul criminologiei au existat o serie de preocupări
substanțiale cu privire la modul în care infractorii își abandonează cariera infracțională
(proces cunoscut sub numele de desistare). În decursul timpului aveau să fie
efectuate o serie de cercetări cu privire la mecanismele care contribuie la procesul
de desistare, rezultatele acestora servind inclusiv ca punct de plecare în elaborarea
programelor de deradicalizare. Ca și deradicalizarea, desistarea a fost abordată în
decursul timpului ca „un proces”, fiind identificate și în cazul acesteia două etape,
una comportamentală, respectiv desistarea primară, în cazul căreia individul nu mai
comite infracțiuni și o etapă cognitivă, respectiv desistarea secundară, caracterizată
printr-o reconfigurare identitară a individului, acesta prezentându-se ca o persoană
integrată social.
3. PREMISE ALE SUCCESULUI PROGRAMELOR DE DERADICALIZARE

În prezent, având în vedere amploarea fenomenului terorist, precum și
dimensiunea globală a rețelelor teroriste, se poate remarca o preocupare pentru
implementarea unor programe de deradicalizare într-o multitudine de jurisdicții.
Astfel, luând în considerare multitudinea de programe derulare, a fost subliniată
în repetate rânduri (Gielen, 2019; Horgan & Braddock, 2010) necesitatea de a
evalua eficiența programelor de deradicalizare.
Cu toate acestea, prima provocare în cadrul demersului nostru o reprezintă
chiar folosirea termenului de „succes” și aceasta întrucât, având în vedere dimensiunea
cognitivă la care am făcut referire, ar însemna să fie „măsurate” o serie de aspecte
precum schimbări ale modului de a gândi ori la nivelul sistemului de valori, ceea ce
în practică ridică o serie de probleme.
În aceste condiții, o variabilă care ar putea fi luată în considerare ar putea fi
rata de recidivă a persoanelor care sunt incluse în cadrul acestor programe,
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respectiv dacă cei care sunt incluși în cadrul acestora recidivează în acțiuni
extremiste violente. Dar, în ceea ce privește conceptul de recidivă, în cadrul
domeniului terorismului, acesta ridică la rândul său necesitatea unor clarificări
conceptuale, respectiv cum definim recidiva (ca fiind reimplicare în activități ale
unor grupuri radicale sau ca implicând o rearestare sau o recondamnare)? (Altier,
Horgan, & Thoroughgood, 2012).
Aceste dificultăți nu sunt însă specifice exclusiv evaluării procesului de
deradicalizare, cu dileme conceptuale similare fiind confruntați și cei care evaluau
eficiența programelor de reabilitare a infractorilor ori analizau procesul de desistare.
Când putem considera o persoană ca fiind desistată, respectiv care sunt indicatorii
care ne pot revela o abandonare a carierei infracționale, înseamnă obiectul unor
multiple abordări în literatura de specialitate.
Cu toate acestea, în ultima perioadă accentul avea să fie mutat de la identificarea
unor indicatori de ordin cantitativ precum timpul între condamnări sau implicări în
activități infracționale autoraportate la aspecte de ordin calitativ, care sunt de natură a
reflecta transformările identitare ale individului. Astfel, analiza discursului persoanelor
desistate poate fi de natură a releva existența unei identități noi, noninfracționale și
prosociale, concomitent cu o distanțare față de identitatea anterioară de persoană
aflată în conflict cu legea (Maruna, 2001; Vaughan, 2007).
De asemenea, atunci când avem în vedere eficiența programelor de deradicalizare,
trebuie precizat faptul că există o serie de observații care au evidențiat faptul că
unele abordări și-au dovedit deja unele limitări.
Astfel, un material elaborat sub egida RAN (Radicalisation Awarness Network)5
menționa eficiența limitată a unor intervenții caracterizate prin: relații de lucru
inadecvate între organizațiile neguvernamentale și practicienii instituționali în domeniul
deradicalizării; programe exclusiv bazate pe paradigma cognitiv-comportamentală;
modulele/programele care pun un accent prea mare pe educație civică sau elemente
de istorie, precum și programele bazate pe managementul agresivității sau antiagresiune.
Referitor la aspectele mai sus-menționate, considerăm că se impun o serie de
precizări. În mod tradițional s-a considerat (Christensen, 2020) că un rol-cheie în
procesul de deradicalizare îl are implicarea organizațiilor neguvernamentale în
cadrul acestui proces, cu condiția ca această colaborare să fie bazată pe respectarea
unor principii precum transparența, profesionalismul intervenției, stabilirea unor
principii de bază ale colaborării etc. Cu toate acestea, o serie de probleme pot să
apară, de exemplu, în cadrul programelor de mentorat derulate de către organizațiile
neguvernamentale atunci când nu este acordată atenția cuvenită selecției mentorilor
implicați în cadrul programelor de deradicalizare. Există riscul ca în unele situații
5 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_
awareness_network/ran-high-level-conference/docs/proposed_policy_recommendations_ran_derad_en.pdf
(accesat la 29.08.2020)
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aceștia să urmărească o agendă proprie, uneori în totală contradicție cu obiectivele
programelor, subminând astfel implementarea acestora, contribuind chiar la
reradicalizarea celor incluși în program (Weeks, 2018).
Referitor la evitarea abordărilor exclusiv cognitiv-comportamentale, trebuie
menționat faptul această recomandare pleacă de la particularitățile programelor bazate
pe paradigma cognitiv-comportamentală, acestea neoferind cadrul necesar unor
discuții deschise, exploratorii, interacțiunea oferită de către programe fiind, oarecum,
limitată. În privința programelor antiagresiune și de management al agresivității,
limitările lor provin din faptul că în cadrul intervențiilor specifice nu se pune accentul
pe o serie de aspecte de ordin biografic referitoare la originea, funcțiile sau țintele
în raport cu care este orientată agresivitatea persoanei (Weilnböck, 2013).
Cu toate aceste dificultăți, evaluările programelor de deradicalizare realizate
până în prezent permit totuși identificarea unor elemente care se constituie în
premise ale succesului acestora.
În primul rând, fundamentală este înțelegerea deradicalizării ca fiind un
proces, ceea ce presupune faptul că aceasta nu se produce într-o manieră instantanee.
Paradigma desistării la care am făcut referire anterior, când se referă la abandonarea
carierei infracționale, utilizează imaginea zig-zagului (Maruna, 2001), individul
oscilând între conformitate față de imperativele legale, respectiv implicare în activități
infracționale. Într-o manieră similară trebuie conceput și procesul de deradicalizare.
Nu există metode de predicție a amplitudinii acestor oscilații, ambele procese fiind
în mod determinat influențate de o serie de particularități individuale.
În aceste condiții, primordial este imperativul intervenției personalizate.
Trebuie să avem în vedere faptul că indivizii, care sunt incluși în cadrul programelor de
deradicalizare, prezintă un grad de diversitate ridicat, sunt aspectul educației,
riscului, al nivelului motivației ori a capacității de înțelegere/abstractizare. De
asemenea, trebuie să fie luate în considerare și o serie de aspecte precum calitatea
lor de lideri sau executanți, sau dacă execută pedepse privative de libertate pe
termen lung, sau, dimpotrivă, pe termen scurt ori o sancțiune comunitară neprivativă
de libertate. Mai mult, crucial este elementul ideologic care motivează implicarea
în acțiunile violente extremiste. Astfel, abordările care vizează deradicalizarea
persoanelor implicate în mișcări de extremă dreaptă vor fi, evident, diferențiate în
raport cu cele adresate celor implicați în mișcări jihadiste. Un alt aspect care
trebuie luat în considerare este reprezentat de faptul că premisele procesului de
deradicalizare ale unui individ sunt diverse, fiind reprezentate de factori (triggers)
precum dezamăgirea produsă de lideri, capacitatea scăzută de toleranță față de
practicile grupului sau presiunea pusă de grup, precum și dorința de reîntoarcere la
o viață „normală” (Da Silva, Fernández-Navarro, Gonçalves et al., 2020; Mitchell,
2016).
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În strânsă legătură cu imperativul intervenției personalizate, se află necesitatea
luării în considerare a contextului cultural, local sau social în care programul este
aplicat. În acest sens, exemplele referitoare la importanța contextului sunt numeroase
în literatura de specialitate. De exemplu, experiența din Marea Britanie referitoare
la sprijinul din partea imamilor în derularea programelor de deradicalizare derulate
în penitenciare relevă o diversitate a situațiilor în raport cu contextul local (Weeks,
2018). În unele cazuri, imamii sunt apreciați pentru sprijinul pe care îl oferă în
cadrul unor activități de rutină (oferirea de suport moral deținuților), în timp ce
în alte situații aceștia se bucură de o recunoaștere a prestigiului lor în cadrul
comunității, fiind implicați în cadrul unor programe de deradicalizare. Nu mai
puțin adevărat este și faptul că există cazuri în care imamii sunt percepuți de către
personalul penitenciar ca fiind persoane „extremiste”.
Un alt element de natură a asigura eficiența programelor de deradicalizare
este reprezentat de implementarea în cadrul acestora a unor metode subsumate
teoriei căutării însemnătății (Significance Quest Theory). Conform acesteia,
comportamentul extremist al unui individ subsumat unei motivații ideologice are la
bază (și) o căutare din partea acestuia a unei dorințe de recunoaștere socială
(Kruglanski, Gelfand, Bélanger et al., 2015; Kruglanski et al., 2014; Webber,
Chernikova, Molinario, & Kruglanski, 2020). Evident, importanța valorizării
sociale a individului nu are un caracter de noutate, teorii similare fiind elaborate în
decursul timpului, însă elementul de noutate pe care îl aduce această nouă abordare
este reprezentat de faptul că este realizată o schimbare de perspectivă.
Punctul de plecare al acestei teorii îl constituie faptul că, în decursul
existenței, indivizii pot fi discriminați, umiliți sau oprimați, teoria neraportându-se
în mod necesar la aceste evenimente, cât mai ales la stările psihice pe care acestea
le induc individului. Până la urmă, chiar dacă discriminarea sau oprimarea nu sunt
dezirabile, acestea sunt parte a existenței unor persoane sau grupuri. În aceste
condiții, evident situațiile generatoare ale discriminării sau oprimării nu pot fi
eradicate, putând fi cel mult ameliorate, putând fi implementate practici prin care
persoanelor să le fie recunoscută însemnătatea. În lipsa unei intervenții, indivizii
ajung să adopte o viziune maniheistă asupra societății fiindu-le facilitat contactul
cu ideologiile extremiste. De asemenea, trebuie avut în vedere și faptul că nevoia
individului de a-i fi recunoscută însemnătatea poate fi acutizată în condițiile în care
acesta trăiește într-un mediu în care recurgerea la violență este văzută ca unica
modalitate prin care acest deziderat poate fi atins. Astfel, acesta este prins într-un
cerc vicios. Grupul este cel care îi alimentează narațiunea violentă pentru ca,
ulterior, acesta să îi valideze individului justețea poziției extremiste adoptate.
Referitor la modalitățile prin care creșterea gradului de însemnătate personală
este implementată în cadrul programelor de deradicalizare în cadrul unui program
derulat în Sri Lanka, acestea au vizat, de exemplu, separarea de lideri a persoanelor
cu rol de executanți (cu scopul de a întrerupe expunerea acestora la narațiuni
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favorabile utilizării violenței); o atenție acordată unor activități precum implicarea
în activități artistice sau practicarea yoga și, cel mai important, includerea acestora
în cadrul unor module vocaționale și educaționale (Kruglanski et al., 2014).
Practic, implicarea în cadrul unor asemenea activități poate fi de natură a avea o
serie de consecințe semnificative pe termen lung, oferindu-le celor cărora li se
adresează un sentiment de speranță. Bineînțeles activitățile care se subsumează
acestor deziderate nu se limitează exclusiv la aspectele de ordin vocațional sau
educațional. Pot fi avute în vedere și alte aspecte precum activități de mentorat,
includerea în cadrul unor scheme care să ofere oportunități de angajare etc.
De asemenea, un alt element-cheie de natură a contribui la succesul
programelor de deradicalizare este reprezentat de crearea unui sentiment de
apartenență comunitară al persoanelor incluse în aceste programe.
Importanța comunității în prevenirea actelor de terorism a fost documentată
în literatura de specialitate (Briggs, 2010). Astfel, comunitățile pot fi primele care
atrag atenția autorităților asupra persoanelor care prezintă un risc de radicalizare și,
de asemenea, pot colabora cu acestea pentru prevenirea radicalizării tinerilor.
Totodată, comunitățile se pot constitui într-un factor important de ameliorare a
nemulțumirilor (reale sau percepute) de care se folosesc cei care promovează
extremismul violent pentru a-și atrage aderenți.
Importanța comunităților în prevenirea activităților de radicalizare și recrutare
este recunoscută inclusiv în cadrul unor documente elaborate sub egida unor instituții
europene. Astfel, în comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European și
Consiliul European, intitulată Strategia de securitate internă a UE în acțiune: cinci
pași către o Europă mai sigură6, acțiunea nr. 1, subsumată obiectivului nr. 2, se
referă la punerea la dispoziția comunităților a unor mijloace de acțiune pentru a
preveni radicalizarea și recrutarea, documentul menționând faptul că „radicalizarea
care poate duce la acte de terorism se poate controla cel mai bine la nivelul cel
mai apropiat de persoanele cele mai expuse din comunitățile cele mai afectate (...).
Mai multe state membre depun eforturi în acest domeniu și anumite orașe din UE
au dezvoltat abordări locale la nivel de comunitate și politici de prevenire”.
Experiențele diferitelor comunități relevă existența unei multitudini de posibilități
prin care comunitățile pot fi active în procesul de prevenire a radicalismului violent
și pot crea un sentiment de apartenență pentru cei care sunt incluși în cadrul unui
parcurs de deradicalizare. Astfel, și-au validat eficiența o serie de practici precum
crearea unor planuri de acțiune cu participarea liderilor locali, dar și reprezentanți
ai mediului academic; criterii precise și transparente de selectare a partenerilor
implicați în cadrul proiectelor; existența unui manager de caz sau persoane de
contact a cărei autoritate să fie recunoscută de către toți actorii implicați; utilizarea
unui limbaj neutru, claritate în transmiterea mesajelor, precum și menținerea unui
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0673&from=GA
(accesat la 30.08.2020)
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echilibru între empatie și înțelegere; focalizarea pe o serie de elemente precum
discriminarea, polarizarea socială, aspecte de ordin politic; alocarea de resurse în
zonele dezavantajate economic în special pentru activități sociale și educaționale;
realism în ceea ce privește modalitatea de atingere a obiectivelor etc.7
Practica programelor de deradicalizare a mai reliefat și utilitatea abordărilor
care au la bază paradigma inteligenței emoționale. Așa cum s-a precizat (Haq &
Saad Shaheed, 2020), emoțiile au un rol crucial în cadrul procesului de radicalizare.
În mod tradițional s-a considerat faptul că radicalizarea este corelată cu un set de
emoții exclusiv negative (ură, frustrare, furie etc.), în condițiile în care, în realitate,
acestui proces îi sunt, în egală măsură, asociate atât emoții negative, cât și pozitive
(speranța unui viitor mai bun, bucuria conferită de sentimentul de apartenență ori
sentimentul de putere conferit de protecția din partea membrilor unui grup respectat).
De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că în cadrul procesului de
recrutare, organizațiile teroriste fac apel într-o măsură semnificativă la emoțiile
receptorului. Astfel, de exemplu, apartenența la Statul Islamic era prezentată ca
fiind o apartenență la o frăție, implicarea în activitățile teroriste, ca gesturi de curaj,
toate acestea în cadrul unor montaje video profesional realizate, inspiraționale
(Baugut & Neumann, 2020). În aceste condiții, rezidă importanța ce urmează a fi
pusă mai degrabă pe aspectele legate de învățarea emoțională și inteligența
emoțională și mai puțin pe inteligență cognitivă. Astfel, programele care au la bază
paradigma inteligenței emoționale urmăresc îmbunătățirea capacității indivizilor de
recunoaștere a emoțiilor, reglarea emoțională, dar și de manifestare adecvată a
acestora (Hettiarachchi, 2015).
Practica programelor de deradicalizare a demonstrat și faptul că o premisă a
succesului este dată și de oferirea unui suport substanțial și pe termen lung celor
incluși în cadrul acestor programe și după finalizarea acestora (Stern & Porges,
2010). Acest suport poate îmbrăca numeroase forme, pornind de la oportunități de
realizare profesională, consiliere sau programe de mentorat, preocupare față de
starea de bine a individului ori conectarea acestuia cu grupuri de suport din comunitate
(Rabasa, Pettyjohn, Ghez, & Boucek, 2010).
Nu în ultimul rând, o caracteristică a programelor de succes este faptul că
acestea conțin o componentă cu privire la dezidologizare. Așa cum am arătat,
componenta ideologică joacă un rol important în cadrul procesului de radicalizare,
ideologia fiind vectorul principal care alimentează convingerile extremiste. În aceste
condiții, mesajul contrar narațiunii care a condus la radicalizare trebuie să vină
primordial din partea unor persoane învestite cu credibilitate. În practică s-a
demonstrat că acestea pot fi clerici, foști militanți sau chiar persoane care au
contribuit la construirea respectivelor ideologii pe care, între timp, le-au abandonat
(Rabasa et al., 2010).
7 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_
awareness_network/ran-best-practices/docs/community_engagement_and_empowerment_en.pdf (accesat
la 01.09.2020)
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4. CONCLUZII

Deși definirea conceptului de „succes” în implementarea programelor de
deradicalizare este, în continuare, o problemă care este de natură a produce
dezbateri, aceasta nu trebuie să ne facă să concluzionăm că nu există o serie de
repere care să ne sprijine în evaluarea eficienței acestora. Dificultățile care apar în
cadrul procesului de evaluare nu sunt numai de ordin terminologic, ci și unele care
derivă din contextul în care sunt aplicate programele respective și avem aici în
vedere faptul că în unele cazuri accesul la rezultatele programelor, participanții în
cadrul acestora, este restricționat pentru echipele de cercetători independenți.
Cu toate acestea, datele de care dispunem în momentul de față permit conturarea
unui nucleu de practici care se constituie în elemente-cheie care pot contribui la
elaborarea unor programe eficiente de deradicalizare. Importantă este însă adecvarea
acestor practici la contextul social, local și politic în care aceste programe urmează
a fi aplicate, preluarea de o manieră automată dintr-o jurisdicție în alta fiind un
demers contraproductiv. De asemenea, important este și aspectul existenței unor
așteptări realiste din partea factorilor de decizie cu privire la eficiența programelor
de deradicalizare. Având în vedere complexitatea fenomenelor, este puțin probabilă
obținerea unor rezultate semnificative într-o perioadă scurtă de timp, ceea ce nu
trebuie să conducă la concluzia ineficienței programelor.
Primit în redacţie la: 2.09.2020
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REZUMAT
Evoluțiile subsecvente evenimentelor de la 11 septembrie 2001, precum și „globalizarea”
fenomenului terorist au adus în prim-planul factorilor de decizie necesitatea elaborării și implementării unor
programe de deradicalizare a extremiștilor violenți, această abordare fiind văzută ca având un scop
preventiv pe termen lung. Prezentul articol își propune să realizeze o prezentare a principalelor
modele de înțelegere ale procesului de radicalizare, dar și o evaluare a literaturii de specialitate în
vederea identificării acelor elemente comune care contribuie la succesul procesului de deradicalizare.
Deși aceste programe sunt încă la un nivel incipent al dezvoltării lor, se pot distinge o serie de
elemente precum implicarea comunității, utilizarea mentoratului ori a teoriei căutării însemnătății care
și-au dovedit eficiența în reintegrarea foștilor extremiști. De asemenea, o serie de concepte teoretice și
practici, care și-au dovedit validitatea în practica reintegrării sociale a infractorilor, pot fi aplicate cu
succes în cadrul procesul de deradicalizare. Cu toate acestea un proces de evaluare eficient nu poate
avea loc dacă nu este asigurat accesul în condiții de transparență a cercetărilor la rezultatele programelor.
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SUPORTUL PSIHOLOGIC ACORDAT PERSONALULUI
CARE EXECUTĂ MISIUNI ȘI ACTIVITĂȚI OPERATIVE
ÎN DOMENIUL ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE
BOGDAN MÎNJINĂ 
Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne
Abstract
The present paper aims to review the current literature on the concepts and practices relevant
to the psychological support for personnel who perform police and public safety missions and
activities. In order to ensure the efficiency and effectiveness of the psychological support activities,
it is necessary to integrate them into a comprehensive system, which covers all phases of the execution
of a punctual operational mission and involves the participation of all interested parties, basing or
informing them through the scientific evidence, as well as taking over and adaptation of internationally
recognized best practices. Among parties who participate to the aforementioned system, the psychologist
plays a key role.
Cuvinte-cheie: suport psihologic, misiuni operative, ordine și siguranță publică
Keywords: psychological support, missions, activities, police and public safety
1. ASPECTE GENERALE PRIVIND SUPORTUL PSIHOLOGIC
AL MISIUNILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR OPERATIVE

Factorii psihologici joacă un rol care poate fi critic în executarea misiunilor și
activităților operative. De aceea, este necesară asigurarea psihologică a acestora
prin: activităţi de suport psihologic acordat personalului; activități de protecţie
psihologică a acestuia împotriva efectelor acţiunilor infractorilor/adversarilor de
intimidare/influenţare psihologică; utilizarea unor cunoştinţe şi tehnici psihologice
pentru planificarea, pregătirea, organizarea, conducerea şi executarea misiunilor
operative.
Misiunile și activitățile operative executate de către structurile din domeniul
ordinii și siguranței publice implică pericole la adresa sănătății fizice și chiar a
vieții personalului participant direct la acestea, care se pot concretiza, de exemplu,
în ultraje în cazul polițiștilor și jandarmilor sau în accidente în cazul pompierilor.
Expunerea personalului la astfel de incidente critice poate fi directă, precum în
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exemplele anterioare, sau indirectă, atunci când membrii acestuia află că o rudă sau
o cunoștință apropiată a fost expusă direct la respectivele incidente. De asemenea,
personalul poate fi martor în situații în care alte persoane sunt sau au fost expuse
direct la pericole la adresa vieții precum cele menționate anterior sau poate fi expus
indirect repetat sau extrem la detalii legate de evenimente terifiante, în situaţii cum
ar fi colectarea de părți dintr-un trup uman după un accident sau o crimă sau
contactul repetat cu detalii legate de abuzuri asupra copiilor. Toți astfel de factori
de stres traumatic care au efecte psihologice negative pe care o persoană nu le
poate gestiona produc la nivelul acesteia o vătămare psihică denumită psihotraumă.
Perturbarea capacității personalului de executare a misiunilor și activităților
operative determinată de un incident critic potențial psihotraumatic poate fi de mai
multe tipuri: cu apariție imediată după un incident critic, scurtă ca întindere în
timp, determinată de reacția acută la stres; cu apariție relativ imediată în raport cu
incidentul critic, relativ scurtă ca manifestare în timp, provocată de tulburarea acută
de stres; cu apariție după o perioadă mai mult sau mai puțin lungă de la incidentul
critic, cu manifestare timp de cel puțin o lună, determinată de tulburarea de stres
post-traumatic. Stresul traumatic cumulat care poate fi determinat de expunerea
repetată la factori de stres traumatic afectează și el capacitatea de executare a
misiunilor operative. De asemenea, aceasta poate fi perturbată de factori cum ar fi
stresul de supraviețuire sau cel de luptă şi operațional provocat de alte surse în
afară de expunerea efectivă la pericole cu ocazia unui incident critic, cum ar fi
anticiparea implicării personale într-un incident critic care presupune ameninţarea
la adresa vieţii.
Efectele negative ale stresului și psihotraumei asupra polițiștilor evidențiază
necesitatea stringentă de furnizare către aceștia a suportului psihologic pentru
a-i sprijini să-și mențină bunăstarea psihologică și să execute eficient sarcinile
(Papazoglou și Tuttle, 2018). De asemenea, efectele negative ale stresului au
impact asupra siguranței polițiștilor și deciziilor de utilizare a forței (Andersen și
Gustafsberg, 2016).
Arble și colaboratorii (2017) analizează critic strategiile de specialitate de
răspuns în raport cu factorii de stres specifici din activitatea polițiștilor și constată
că cea mai comună abordare în raport cu alte populații a fost prevenirea terțiară
care implică tratarea simptomelor și reacțiilor traumatice identificate prin intermediul
unor intervenții fundamentate pe dovezi științifice, însă insuficienta lor utilizare la
nivelul polițiştilor este de notorietate deoarece sunt apreciate ca stigmatizante de
către aceştia și permit „să fie afectați luni sau ani de distres și de disfuncție socială
sau profesională înainte de a obține alinarea”. Legat de prevenția secundară, care se
desfășoară imediat după expunerea la factori de stres traumatic, dar înainte de apariția
simptomelor post-traumatice, autorii menționați anterior afirmă despre tehnicile de
debriefing psihologic că „în ciuda atractivității lor intuitive și implementării largi”,
există recenzii sistematice care au demonstrat că sunt „în general ineficiente în
reducerea stresului și prevenirea tulburării de stres post-traumatic și pot crește
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intensitatea simptomelor” la nivelul unor persoane. În plus față de comentariile
prezentate anterior, trebuie menționat că există o alternativă informată prin dovezi
științifice la debriefing-ul psihologic, primul ajutor psihologic, iar o altă alternativă,
managementul riscului de traumă, care respectă standardele actuale legate de
managementul stresului traumatic împărtăşite de majoritatea specialiştilor, urmărește
să identifice persoanele expuse la incidente critice la nivelul cărora riscul de
psihotraumă este crescut, să le monitorizeze starea psihologică și să asigure
ajutorul psihologic de orice tip în caz de nevoie. Arble și colaboratorii (2017) susțin
că prevenția primară a problemelor legate de psihotraumă, destinată pregătirii pentru
evenimentele traumatice care nu au apărut încă, „poate îmbunătății reziliența
printre polițiști prin formarea de strategii profesionale și psihologice pentru a face
față incidentelor critice”, „este mai apropiată cultural de polițiști, a căror formare
accentuează pregătirea în raport cu remedierea”, „are un risc mai scăzut de stigmă
socială deoarece vizează menținerea unei sănătăți bune mintale și comportamentale
mai degrabă decât tratamentul tulburării psihice”. La mențiunile prezentate anterior,
se impune precizarea suplimentară că în cadrul prevenției primare este necesară și
formarea deprinderilor psihologice care susțin tăria psihică a personalului instituțiilor
din domeniul ordinii și siguranței publice, necesară în special în timpul confruntării
cu incidentele critice din domeniu.
Popa (2019) prezintă următoarele mari componente ale suportului psihologic
pentru stresul de luptă în domeniul militar: suportul psihologic în faza preoperațională;
suportul psihologic în faza operațională; intervenția post-traumatică în mediul
operațional; suportul psihologic în faza postoperațională.
2. ASPECTE SPECIFICE ALE SUPORTULUI PSIHOLOGIC
PENTRU PERSONALUL CARE EXECUTĂ MISIUNI ȘI ACTIVITĂȚI OPERATIVE
2.1. CÂTEVA ASPECTE IMPORTANTE DIN DOMENIUL SUPORTULUI PSIHOLOGIC
PENTRU PERSONALUL CARE EXECUTĂ MISIUNI ȘI ACTIVITĂȚI OPERATIVE

Stresul de supraviețuire a fost definit ca reprezentând „perceperea unei
amenințări cu forța letală care inițiază descărcarea sistemului nervos simpatic”
(Siddle, 1995, citat de Ross și Siddle, 2003). Această descărcare automată determină
perturbări la nivel fiziologic, senzorial, perceptiv, cognitiv şi motor cu impact
negativ asupra modului de acţiune al unei persoane, care îi reduc drastic şansele de
supravieţuire în incidente critice potenţial letale dacă depășesc anumite grade de
severitate. Stresul de supraviețuire apare în principal în incidente critice potențial
letale, însă și anticiparea acestora poate determina apariția respectivului stres cu
anumite grade de intensitate. Andersen și Gustafsberg (2016) menționează că
răspunsurile de stres psihologice și fiziologice din timpul incidentelor critice determină
rezultatele acestora pozitive sau negative și că „răspunsurile de stres dezadaptative
în timpul acestora expun polițiștii și cetățenii la riscul de rănire sau moarte”, iar
„în timp pot să afecteze negativ sănătatea și performanța polițiștilor”.
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Există și alte concepte relativ similare cu cel de stres de supraviețuire, cum ar
fi cel de stres acut, pe care Salas (1996, citat în FLETC, 2004) îl definește ca fiind
un tip de stres caracterizat prin apariție bruscă, noutate, intensitate, durată relativ
scurtă, faptul că perturbă comportamentul orientat spre scop și prin solicitarea unui
răspuns imediat. De asemenea, în cazul stresului de supraviețuire intens care apare
imediat după confruntarea cu un incident critic potențial letal, există o similaritate
conceptuală cu reacția acută la stres care poate să apară în aceeași situație. În acord
cu ICD-10, această reacție poate fi definită ca un răspuns psihologic puternic, cu
caracter perturbator, care poate să fie declanşat la o persoană de obicei la câteva
minute după confruntarea acesteia cu un factor excepțional de stres fizic sau psihologic
și să dispară după câteva ore, maxim după trei zile. Cele două răspunsuri psihologice
menționate anterior apar frecvent după un incident critic potențial psihotraumatic,
însă trebuie menționat că vulnerabilitatea psihologică individuală moderează relația
dintre răspunsul psihologic şi factorii de stres și determină intensitatea respectivului
răspuns.
Tăria psihică reprezintă abilitatea unei persoane de a depăşi cu succes situaţiile
dificile din diverse domenii (e.g., sportiv, al aplicării legii şi militar), inclusiv
incidentele critice specifice propriu-zise. Având în vedere că 50% din variația
acestei abilități poate fi explicată prin factori genetici (Lin și colaboratorii, 2017),
posibilitatea de optimizare este evidentă, mai ales dacă se are în vedere faptul că
este susținută de deprinderi psihologice. Deprinderile respective, printre care se
numără controlul activării psihofiziologice, controlul atenției, menținerea sau
optimizarea încrederii în sine, presupun însușirea și utilizarea de către o persoană a
unor tehnici de autogestiune psihologică specifice, cum ar fi cele care presupun
utilizarea limbajul interior, imaginilor interne și cele de relaxare.
Dacă, inițial, s-a demonstrat printr-o serie de studii că tăria psihică este legată
de variabile de ieșire de succes din domeniul sportului, ulterior s-a găsit că este
asociată cu performanța în educație și învățare, cu performanța în muncă și în
domeniul militar (Lin și colaboratorii, 2017). De asemenea, aceasta este asociată cu
diverse trăsături psihice pozitive, strategii de coping mai eficiente și variabile de
rezultat pozitive în domeniul educației și sănătății mintale (idem). Utilizând un
eșantion format din polițiști și pompieri din Marea Britanie, Burnett, Sheard și St
Clair-Thompson (2019) au găsit că tăria psihică a prezis semnificativ statistic
satisfacția adusă de compasiune (creșterea motivației și satisfacției în urma ajutorării
celor care au nevoie și/sau în suferinţă), oboseala produsă de compasiune (burnout-ul
și stresul post-traumatic secundar) și stresul perceput, iar Ward, St Clair-Thompson
și Postlethwaite (2018), într-o cercetare cu un eșantion format din polițiști din aceeași
țară, au constatat faptul că aceasta a fost legată semnificativ statistic de stresul
perceput, de controlul emoțiilor, de controlul asupra vieții și de încrederea în abilități.
Dacă la nivelul unei persoane apar, în mod obișnuit imediat după incidentul
critic potențial psihotraumatic, combinații specifice de simptome din cinci categorii
(i.e., intruzive, de evitare, de activare psihofiziologică, de dispoziție afectivă
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negativă, disociative) care se manifestă cel puțin 3 zile și cel mult o lună și produc
distres și perturbare semnificative clinic, este diagnosticată tulburarea acută de
stres, conform DSM-5.
Tulburarea de stres post-traumatic este psihotrauma majoră care se dorește a
fi prevenită și/sau gestionată prin intermediul activităților de suport psihologic
pentru personalul care execută misiuni și activități operative. Aceasta poate fi
diagnosticată, în acord cu DSM-5, dacă, în urma expunerii directe sau indirecte a
unei persoane la un incident critic potențial psihotraumatic, la nivelul acesteia se
manifestă, cel puțin timp de o lună, combinații specifice de simptome din patru
categorii (i.e., intruzive, de evitare, de activare psihofiziologică și reactive, modificări
negative ale cognițiilor şi dispoziției afective) cu efecte negative semnificative (i.e.,
distres și probleme semnificative în funcționarea socială, ocupațională și familială).
A fost recunoscută oficial ca tulburare psihică în anul 1980 în DSM-III, la cinci ani
după finalizarea războiului din Vietnam, deoarece sindromul post-Vietnam,
„caracterizat prin gânduri intruzive, legate de luptă, coșmaruri, sensibilitate amorțită
și câteva simptome specifice, cum ar fi dependența de droguri, depresie, anxietate
și furie” (Friedman, 1981), a fost diagnosticat la un număr foarte mare de veterani
americani ai respectivului război (Crocq și Crocq, 2000). Mai multe cercetări au
relevat că ratele de tulburare de stres post-traumatic sunt ridicate la nivelul polițiștilor
(Tucker, 2015).
Nevoia unei persoane de a-și apăra viața care implică în unele situații ca
aceasta să ucidă alte persoane reprezintă o posibilă sursă de stres traumatic. Dacă
militarii au utilizat armamentul de foc, a fost mai probabil să dezvolte tulburarea de
stres post-traumatic (Xue și colaboratorii, 2015). Ultimele două dintre cele trei faze
ale reacţiilor psihologice care apar după utilizarea armelor de foc letale de către
polițiști (i.e., reacţia imediată sau faza de impact, faza de recul sau de remuşcări,
faza de rezoluţie sau de acceptare), prezentate de Miller (2008), presupun confruntarea
cu tema uciderii unei fiinţe umane. Depăşirea problemelor psihice legate de un
incident critic care a presupus utilizarea armei letale este în mare parte condiţionată
de concluzia interioară a poliţistului implicat că acţiunile sale au fost necesare şi
justificate în lupta pentru supravieţuire deseori prezentă în incidentele fatale din
domeniul aplicării legii (Miller, 2008).
Un grup de lucru format din personal cu funcții de conducere, specialiști din
domeniul medical și al sănătății mintale și clerici din forțele navale și de infanterie
marină ale SUA a elaborat în 2007 un model destinat abordării cuprinzătoare a
diferitelor fațete ale stresului, denumit modelul continuum-ului stresului de luptă
și operațional (US Marine Corps, 2016). Acest tip de stres desemnează reacții
așteptate emoționale, intelectuale, fizice și/sau comportamentale ale personalului
expus la evenimente stresante în luptă sau în alte operațiuni (idem). Modelul își
propune să surprindă întregul spectru de răspunsuri la stres și de rezultate ale
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acestuia: coping adaptativ și bunăstare psihologică (culoarea verde – „pregătit”);
distres sau diminuare a funcționării de nivel ușor și reversibile (zona galbenă –
„reactiv”); distres sau reducere a funcționării de nivel mai sever și mai persistente
(zona portocalie – „vătămat”), în care se încadrează răspunsurile psihologice imediate
şi cu durată scurtă sau relativ scurtă determinate de amenințări la adresa vieții;
tulburări psihice cauzate de stres și vătămări produse de stres nevindecate (zona
roșie – „bolnav”), care includ tulburarea de stres post-traumatic, tulburări de
anxietate și depresive, abuz sau dependență de substanțe psihotrope (idem). Printre
răspunsurile psihologice din zona portocalie de stres se numără reacţia acută la
stres sau reacția intensă de stres de supraviețuire și tulburarea acută de stres.
Reziliența psihică desemnează capacitatea unei persoane de adaptare cu
succes la factorii de stres, de menţinere sau restabilire a bunăstării psihice în
prezența adversităţii. Întrucât reziliența psihică este confundată deseori cu tăria
psihică deoarece ambele concepte se referă la abilități de gestionare a distresului,
se impune mențiunea că probabil cea mai importantă diferență dintre cele două
concepte este faptul că tăria psihică vizează în principal gestiunea efectelor
psihologice negative ale unui incident critic în timpul desfășurării acestuia, în timp
ce reziliența psihologică se referă în special la gestiunea acelorași efecte după
finalizarea respectivului incident. Ca urmare a lipsei de precizie în definire menționate
anterior, de multe ori programele de formare a deprinderilor psihice din domeniul
unuia sau altuia dintre cele două concepte au obiective care se referă la ambele
concepte, însă respectiva situație poate fi datorată și dorinței de formare a unor
deprinderi psihologice prin care să se gestioneze distresul în integralitate.
Printre factorii de risc pentru apariția tulburării de stres post-traumatic se
numără factori precum cei menționați de Xue și colaboratorii (2015), cu manifestare
anterioară traumei: evenimentele adverse de viață, expunerea la traume și problemele
psihologice anterioare, precum și lipsa suportului după părăsirea teatrului de operații.
Autogestionarea unor factori de risc cum ar fi cei precizați anterior este facilitată de
prezența rezilienței psihologice, care implică inclusiv utilizarea unor deprinderi/strategii
de coping adaptativ, destinate asigurării adaptării eficiente a unei persoane pe
termen lung în raport cu factorii de stres.
Suportul de la egal la egal (peer support-ul) desemnează ajutorul emoţional,
social, practic şi/sau sub formă de cunoştinţe, inclusiv experienţiale, oferit unei
persoane în stare de distres de către o persoană special formată, care are un statut
similar în raport cu persoana ajutată. În contextul faptului că „atunci când sunt
stresați, polițiștii sunt reticenți în legătură cu solicitarea ajutorului psihologic de
specialitate deoarece utilizarea acestuia ar implica slăbiciunea, lașitatea și inabilitatea
de realizare eficientă a sarcinilor de muncă”, Levenson și Dwyer (2003) observă că
susținătorii de la egal la egal pot facilita reducerea progresivă a respectivei
reticențe la nivelul „grupurilor care demonstrează rezistență la psihoterapie, posedă
caracteristici religioase sau culturale care ar complica furnizarea serviciilor tradiționale
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de sănătate mintală și/sau cred că nu sunt înțelese sau că sunt înțelese greșit de
populația generală sau de către specialiștii în domeniul sănătății mintale”. IACP
(2016) precizează că: „programele de suport de la egal pot amplifica rezultatele
programelor de asistență a angajaților, programelor interne de tratament și serviciilor și
resurselor psihologice din afara organizației, dar nu le înlocuiesc; persoanele care
oferă suport de la egal la egal sunt formate atât pentru a furniza cotidian suport
emoțional membrilor organizației, cât și pentru a participa la răspunsul cuprinzător
al organizației la incidente critice; susținătorii de la egal la egal sunt instruiți să
recunoască și să realizeze trimiteri ale persoanelor care necesită intervenție de
specialitate sau ale căror nevoi de suport le depășesc competențele către un
specialist din domeniul sănătății mintale”. Activitățile de susținere de la egal la
egal din instituțiile de aplicare a legii sau de furnizare a serviciilor de urgență au
contribuit la creșterea numărului de trimiteri către serviciile de sănătate mintală,
la scăderea numărului de sinucideri legate de locul de muncă și a numărului de zile
de concediu medical, precum și la reducerea cazurilor de performanță în muncă
slabă (Levenson și Dwyer, 2003).
Climatul de muncă suportiv este climatul de muncă în care angajaţii se simt
înţeleşi, ajutaţi și apreciaţi pentru activitățile de muncă pe care le desfășoară, atât
de către colegi, cât şi de către șefi. Importanța asigurării acestuia are la bază mai
multe motive, unul dintre acestea fiind că suportul social perceput redus este unul
dintre factorii importanți de risc pentru debutul și menținerea simptomelor de stres
post-traumatic (Simon și colaboratorii, 2019). Potrivit cercetării realizate de Tucker
(2015), polițiștii care percep sprijin din partea organizației și consideră că aceasta
susține utilizarea serviciilor de intervenție în caz de stres sunt mai predispuşi să
utilizeze respectivele servicii.
Primul ajutor psihologic este un tip de suport psihologic în situații de criză
care poate fi acordat inclusiv de personal nespecializat în domeniul sănătății
mintale, dar format special în acest scop, persoanelor implicate în incidente critice
potenţial psihotraumatice. Acesta are ca obiective să reducă stresul intens iniţial
cauzat de factorii de stres traumatic şi să încurajeze funcţionarea adaptativă şi
coping-ul eficient atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. Printre aspectele
importante referitoare la acest tip de ajutor se numără: fundamentarea pe punctele
tari (ale persoanei); flexibilitatea; centrarea pe acordarea suportului și pe psihoeducație;
opinia larg împărtășită de specialiști că este informat prin dovezi științifice; opinia
larg împărtășită de specialiști că este tipul de intervenție timpurie post-traumă cel
mai potrivit și cel mai puțin probabil să prejudicieze; acceptarea sa atât de către
furnizori, cât și de către beneficiari (NCPTSD, fără dată).
Nash, Westphal, Watson și Litz (2010) au prezentat detaliat conceptul de
prim ajutor în caz de stres de luptă și operațional care se referă la primul ajutor
psihologic conceput pentru utilizarea în medii operaționale militare, destinat, în
termenii modelului continuum-ului stresului de luptă și operațional, să ducă nivelul
de stres din zona portocalie în zona verde. Principalele componente ale acestui tip
de prim ajutor sunt: ajutorul primar – acordat în timpul crizei, cu ocazia executării
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unei misiuni operative punctuale, de obicei de către colegi special formați,
cuprinde activitățile de asigurare a protecției și de calmare a persoanei afectate;
ajutorul secundar – acordat după ce criza a trecut, include activitățile de conectare,
de asigurare a competenței și de asigurare a încrederii în sine. Există și o componentă
suplimentară, ajutorul continuu, care are caracter permanent, nu este legată propriu-zis
de o anumită criză. Acesta include acțiunea esențială de verificare, cu activități
printre care se numără aprecierea nivelului curent de distres și de funcționare (zonei
de stres), și acțiunea esențială de coordonare, care implică inclusiv solicitarea
ajutorului în caz de nevoie. Furnizarea primului ajutor psihologic primar sau de
bază personalului care execută misiuni sau activități operative este motivată în primul
rând de necesitatea gestionării periculozității determinate de pierderea semnificativă
a controlului fizic, mintal și/sau emoțional în urma expunerii acestuia la incidente
critice potențial psihotraumatice.
Psihiatrul Neil Greenberg, medic șef al infanteriei marine a Marii Britanii, și
Cameron March, ofițer în aceeași forță armată, au coordonat în 1997 implementarea
unui sistem de management al riscurilor asociate cu expunerea la incidente critice
potențial psihotraumatice la nivelul forței armate menționate anterior (March și
Greenberg, 2007). După rafinarea în timp, sistemul respectiv a ajuns să reprezinte
o alternativă la intervențiile de prevenire a apariției tulburărilor psihice după
expunerea la evenimente traumatice realizate într-o singură ședință, cum ar fi
debriefing-ul stresului determinat de incidente critice sau debriefing-ul psihologic.
Utilizarea intervențiilor de tipul debriefing-ului psihologic a fost interzisă în 2000
de către conducătorul serviciilor medicale din forțele armate ale Marii Britanii,
inclusiv datorită rezultatelor cercetărilor științifice publicate potrivit cărora acestea
aveau o eficiență discutabilă și potențialul să cauzeze distres suplimentar (idem).
De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății a recomandat în 2003 ca debriefing-ul
psihologic să nu fie utilizat, recomandare pe care a reiterat-o în 2012: „debriefing-ul
psihologic nu trebuie utilizat la nivelul persoanelor expuse recent la un eveniment
traumatic ca intervenție în scopul reducerii riscului de stres post-traumatic și
simptomelor de anxietate sau depresive” (WHO, 2012).
Managementul riscului de (psiho)traumă își propune să identifice persoanele
care prezintă un risc crescut de apariție a tulburărilor psihice în urma expunerii la
incidente critice potențial psihotraumatice, să asigure suportul adecvat acestora și
să faciliteze asigurarea serviciilor suportive, inclusiv a celor de îngrijire a sănătății,
dacă simptomele psihice timpurii nu se remit (Whybrow, Jones și Greenberg,
2015). Acesta a fost implementat și la nivelul celorlalte forțe armate ale Marii
Britanii începând din 2007, precum și în alte organizații din Marea Britanie la
nivelul cărora există un risc crescut ca personalul să fie expus unor incidente critice
potențial psihotraumatice la locul de muncă, cum ar fi cele de poliție și pompieri.
Aprecierea riscului de psihotraumă de la nivelul persoanelor implicate în
incidente critice potențial psihotraumatice se realizează de către evaluatori de risc
special formați pe baza informațiilor obținute printr-un interviu semistructurat destinat
identificării unor factori de risc asociați cu apariția problemelor psihologice pe
termen lung (Greenberg, Langston și Jones, 2008). Evaluatorii de risc sunt instruiți
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să evite ventilarea emoțională a persoanei intervievate în timpul interviului menționat
anterior și să-l încheie în mod blând dacă distresul acesteia se intensifică (idem).
Recenzia dovezilor obținute prin cercetare științifică realizată de Whybrow,
Jones și Greenberg (2015) a dus la următoarele concluzii referitoare la managementul
riscului de psihotraumă: nu prejudiciază; poate să aibă un efect pozitiv asupra
funcționării organizației; este acceptat de personalul din organizații ierarhice cum
sunt cele din domeniul militar; reduce ratele de absență din motive medicale după
evenimentele traumatice.
În manualul referitor la controlul stresului de luptă și operațional elaborat de
US Marine Corps (2016) sunt prezentate cinci funcții majore pe care trebuie să le
îndeplinească personalul cu funcții de conducere: întărirea – desfășurarea de activități
care vizează antrenamentul, coeziunea socială și leadership-ul; diminuarea –
monitorizarea și reducerea continuă a factorilor de stres la care este expus personalul în
scopul prevenirii vătămărilor determinate de stres; identificarea – monitorizarea
continuă a factorilor de stres și a efectelor acestora, care implică, printre alte
responsabilități, cunoașterea punctelor forte și slabe ale personalității subordonaților și
a naturii provocărilor pe care le înfruntă aceștia la nivelul și în afara unității și, în
special, monitorizarea continuă a zonelor de stres de la nivelul fiecărui subordonat;
tratamentul – asigurarea că subordonații primesc ajutorul necesar în timp util în caz
de vătămări sau tulburări produse de stres, care include ajutorul oferit de colegi sau
de susținători de la egal la egal, suportul furnizat de comandantul de subunitate, de
preotul sau de medicul de unitate, precum și tratamentul medical sau psihologic;
reintegrarea – ajutorul acordat subordonaților pentru reintegrarea în unitate după ce
tratamentul s-a finalizat cu succes. Scopul activităților de control al stresului realizate
de personalul cu funcţii de conducere este păstrarea personalului, unităților și membrilor
familiilor personalului în zona verde – „pregătit” cât de mult este posibil și să
asigure cât mai repede posibil revenirea în această zonă (US Marine Corps, 2016).
Și în domeniul ordinii și siguranței publice s-a evidențiat nevoia ca liderii să fie
formați pentru a recunoaște și aborda stresul de la nivelul subordonaților (Chapin și
colaboratorii, 2008, citați de Tucker, 2015).
2.2. ROLUL SPECIALIȘTILOR ÎN ASIGURAREA SUPORTULUI PSIHOLOGIC

Deși, în general, organizațiile din domeniul ordinii și siguranței publice au
oferit o serie de servicii de intervenție pentru managementul stresului de la nivelul
personalului în urma apariției dovezilor referitoare la numeroasele sale efecte
negative, „atât dovezile anecdotice, cât și cele obținute prin cercetare empirică
indică că polițiștii exprimă reticență legată de utilizarea acestor servicii” (Tucker,
2015). Papazoglou și Tuttle (2018) menționează mai multe motive pentru scepticismul
polițiștilor în raport cu serviciile de suport psihologic: stigma asociată cu solicitarea
ajutorului pentru probleme de sănătate mintală existentă în mediul polițienesc;
incongruența dintre valorile tradiționale ale culturii polițienești şi solicitarea ajutorului,
în special a celui pentru probleme de sănătate mintală; teama că diagnosticarea cu
probleme psihologice sau descoperirea unor asemenea probleme în trecutul lor le
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va afecta negativ cariera; faptul că aceștia pot să creadă că specialiștii în domeniul
sănătății mintale nu le înțeleg specificul muncii; faptul că investigațiile respectivilor
specialiști în legătură cu experiențele lor personale și de la începutul vieții pot fi
tentative de a fi tratați cu superioritate. Motive precum cele menționate anterior pot
duce, în scopul evitării impactului debilitant al traumei și stresului extrem, la
preferința unora dintre polițiști pentru utilizarea de strategii de coping dezadaptative,
cum ar fi consumul excesiv de alcool sau evitarea, și la folosirea anumitor
mecanisme defensive de către aceștia, în rândul cărora se numără şi reprimarea,
deplasarea, izolarea emoțiilor și umorul dur (Papazoglou și Tuttle, 2018). Însă
mecanismele defensive pot avea în anumite contexte un rol adaptativ. Astfel, Miller
(2008) menționează că, în cazul unei traume psihice acute, „utilizarea adecvată a
mecanismelor de apărare poate reprezenta o atelă psihologică sau un pansament
emoţional de teren important care permite persoanei să funcţioneze imediat după
incidentul traumatic şi să fie capabilă să integreze productiv experienţa traumatică
atunci când nu există timp pentru intervenţia terapeutică” și că „unii clinicieni
susţin şi întăresc în mod activ pe termen scurt mecanismele de apărare care permit
în mod temporar funcţionarea în continuare a persoanei afectate”. Exemple de
mecanisme de apărare care pot fi utilizate de personalul din domeniul aplicării legii
prezentate de autorul menționat anterior sunt: negarea, raţionalizarea, deplasarea,
proiecţia, recentrarea pe atribute pozitive, recentrarea pe comportamente pozitive.
Papazoglou și Tuttle (2018) prezintă o serie de recomandări pentru practica
clinică eficientă cu polițiștii care suferă în urma efectelor adverse ale stresului și
psihotraumei: familiarizarea cu cultura polițienească și cu natura unică a muncii de
poliție; cunoașterea complexității stresului și psihotraumei în mediul polițienesc;
cunoașterea noțiunilor de vătămare morală, pierdere și oboseală determinată de
compasiune în mediul polițienesc; includerea familiilor polițiștilor în planificarea
tratamentului; parteneriatul cu programele de susținere de la egal la egal; înțelegerea
experienței muncii în domeniul aplicării legii și construirea de relații de încredere
cu polițiștii prin însoțirea acestora în timpul desfășurării activităților specifice;
participarea la evenimente sociale ale polițiștilor; promovarea suportului psihologic
în mediul polițienesc; stabilirea unor relații de egalitate cu beneficiarii serviciilor
oferite.
Psihologul este indicat să dețină rolul de coordonator al activităților de suport
psihologic desfăşurate într-o organizaţie din domeniul ordinii şi siguranţei publice.
Acesta execută cea mai mare parte dintre activitățile menționate anterior și are rolul
de manager de caz în raport cu personalul la nivelul căruia se identifică un risc de
psihotraumă de nivel cel puțin mediu sau probleme psihologice.
Pregătirea psihologică a personalului pentru executarea misiunilor și activităților
operative este o activitate care poate fi desfășurată de psihologi, integral sub
responsabilitatea acestora în cazul în care se formează în mod direct deprinderi
psihologice pentru autogestionarea stresului de supraviețuire.
Arble și colaboratorii (2017) au obținut dovezi preliminare pentru fezabilitatea și
eficiența unui program elaborat pentru a îmbunătății reziliența polițiștilor în timpul
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confruntărilor stresante și pentru a forma metode de coping după expunerea la
acestea, astfel prevenind apariția simptomelor și comportamentelor dezadaptative
cu efecte profesionale adverse. Acesta a presupus formarea polițiștilor debutanți de
către polițiștii cu experiență pentru angajarea în repetarea imaginară a unor situații
periculoase specifice în timpul căreia s-au utilizat tactici polițienești optime și
reacții emoționale sănătoase. Andersen și Gustafsberg (2016) au elaborat un
program de formare integrat direct în pregătirea realistă pentru utilizarea forței
destinat să îmbunătățească luarea deciziei legate de utilizarea forței de către
polițiști prin instruirea acestora să aplice tehnici pentru creșterea controlului
psihologic și fiziologic în timpul incidentelor critice. Testarea pilot a respectivului
program a dus la identificarea de îmbunătățiri relevante în luarea deciziilor legate
de utilizarea forței. Autorii menționați anterior prezintă pe scurt și alte programe de
formare care au vizat componentele psihologice și fiziologice ale răspunsului de
stres și în final deciziile legate de utilizarea forței, realizate de McCraty și colaboratorii
în 2009 și 2012, Backman și colaboratorii în 1997, Arnetz și colaboratorii în 2009
și 2013 şi de Andersen și colaboratorii în 2015. Testarea respectivelor programe a
dus la obținerea în general de rezultate care au indicat eficiența acestora, apreciată
prin măsurarea unor variabile diverse, psihologice, psihofiziologice și/sau de
performanță.
O imagine comprehensivă asupra procesului de formare a deprinderilor
psihologice în domeniul ordinii publice, apărării și securității naționale este furnizată
de antrenamentul prin expunere la stres (e.g., Driskell și Johnston, 1998) și de
antrenamentul de inoculare a stresului (e.g., Robson și Manacapilli, 2014), ambele
bazate pe antrenamentul inoculării stresului din domeniul psihologiei clinice, elaborat
de Meichenbaum (1985). Antrenamentele menționate anterior includ etapele care,
în general, sunt prezente la nivelul oricărui program în domeniu, în totalitate sau
parțial, inclusiv la nivelul programelor punctuale de formare a deprinderilor psihologice
menționate anterior: conceptualizarea; însuşirea şi consolidarea deprinderilor
psihologice ţintă; aplicarea şi urmărirea deprinderilor psihologice ţintă.
Dacă formarea deprinderilor psihologice pentru autogestiunea stresului de
supraviețuire se realizează în mod indirect, prin intermediul participării personalului
care executa misiuni şi activități operative la aplicații tactice în care se reproduc cât
mai fidel posibil factorii de stres de luptă şi operațional întâlniți în situațiile reale,
psihologii pot fi implicați în activități de identificare și proiectare a unor astfel de
factori de stres specifici care să fie incluși în scenariile aferente.
Psihologii pot realiza un instructaj pentru pregătirea psihologică a unei misiuni
sau activități operative punctuale, dacă se consideră oportun. Printre posibilele
teme care pot fi abordate în cadrul acestuia se numără: incidente critice care au
apărut cu ocazia executării unor misiuni similare şi cele cu apariție probabilă în
timpul misiunii care va fi executată; factori, semne şi simptome ale stresului de
supravieţuire şi ale reacţiei acute la stres; modalităţi de autogestionare a stresului
de supravieţuire şi a reacţiei acute la stres; tipurile de ajutor psihologic pe care le
poate primi personalul în timpul şi după executarea misiunii și cine le oferă.
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Formarea rezilienței psihice este un alt obiectiv posibil pentru psihologi.
Christopher și colaboratorii (2018) au elaborat un program de formare a rezilienței
polițiștilor bazat pe mindfulness care a inclus sesiuni cu exerciții experiențiale și
didactice și a vizat în principal formarea de strategii pentru gestionarea stresorilor
inerenți în munca de poliție, inclusiv incidentele critice, insatisfacția în muncă,
controlul public, precum și provocările interpersonale, afective și comportamentale
obișnuite pentru polițiști. Testarea programului printr-un studiu controlat randomizat
a sugerat că acest program este o intervenție fezabilă, dar sunt necesare activități
de urmărire sau sesiuni de amplificare pentru a menține câștigurile obținute
(Christopher și colaboratorii, 2018). Ramey și colaboratorii (2016) au conceput și
implementat un program de pregătire în domeniul rezilienței care a constat într-o
sesiune educațională susținută de un membru al echipei de cercetare și o sesiune de
mentorat la distanță realizată de un specialist în domeniul sănătății mintale după
două-trei săptămâni, după care a urmat o perioadă de 3 luni de utilizare în practică
a deprinderilor însușite de către participanți. În final, autorii menționați au concluzionat
că o astfel de pregătire are potențialul de a influența pozitiv factorii de risc de boală
cardiovasculară, inclusiv variabilitatea ratei vasculare. van der Meulen și colaboratorii
(2017) au elaborat și implementat un program cu durata de 4 zile destinat formării
de deprinderi în trei domenii ale rezilienței psihologice, provocarea, controlul și
încrederea, însă prin intermediul studiului cvasi-experimental realizat nu au găsit
indicații ale îmbunătățirii semnificative a rezilienței psihologice sau sănătății mintale
după 9 luni de la implementare. Într-o cercetare realizată pe un eșantion de polițiști
din Marea Britanie cu mai multe specializări, Sheard, Burnett și St Clair-Thompson
(2019) au găsit că polițiștii din două categorii de specializări (ordine și siguranță
publică și rezolvarea de cazuri fără deplasarea în teren) sunt cei mai afectați de
distres și au menționat următoarele implicații practice ale identificării nivelului de
distres posibil pentru fiecare specializare polițienească: identificarea rolurilor expuse
potențial unui grad mai mare de distres psihologic ar putea oferi informații utile
despre grupurile de personal care pot beneficia cel mai mult în urma oferirii
suportului psihologic; identificarea oricăror roluri în care personalul raportează
bunăstare psihologică relativ bună ar putea să informeze recomandările promovate
în cadrul schimbului de bune practici în ceea ce privește sănătatea mintală la locul
de muncă.
Psihologii trebuie să formeze susținătorii de la egal la egal, să le coordoneze
și supervizeze activitatea și să asigure suportul de specialitate personalului cu
funcții de conducere pentru desfășurarea activităților de control al stresului.
În funcție de competențe, psihologii pot realiza activitățile de evaluare
psihologică în caz de apariție a comportamentelor dezadaptative sau pentru
determinarea impactului evenimentelor traumatizante majore.
Printre activitățile care pot fi desfășurate de psihologi în scopul asigurării
suportului psihologic pentru personalul care execută misiuni și activități operative
ulterior implicării acestuia în incidente critice potențial psihotraumatice sau pentru
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prevenția apariției sau agravării stresului și tulburărilor psihice se numără furnizarea
intervențiilor psihologice și suportului psihologic, care include și ajutorul psihologic
secundar și intervențiile în criză. De asemenea, în timpul desfășurării misiunilor și
activităților operative, în spații în care se asigură protecția persoanelor, psihologi
pot oferi primul ajutor psihologic și alte tipuri de intervenții în criză, în cazurile în
care este necesară și posibilă acordarea unui ajutor psihologic care îl depășește din
punctul de vedere al complexității pe cel furnizat prin primul ajutor de bază furnizat de
colegii special formați.
În cazul diagnosticării tulburării de stres post-traumatic, psihologii pot realiza,
dacă dețin competențele necesare, intervenţii psihologice în caz de tulburare de
stres post-traumatic. Aceste intervenţii psihologice de tip recuperatoriu pot fi
centrate pe psihotraumă, caz în care vizează direct amintirile, gândurile şi emoţiile
legate de incidentul critic psihotraumatic, sau necentrate pe psihotraumă, destinate
reducerii simptomelor tulburării de stres post-traumatic.
Pentru asigurarea eficienței tuturor activităților de psihologie, este recomandat ca
psihologii să nu fie implicați în relații multiple profesionale cu beneficiarii. De aceea,
psihologii care realizează activități de evaluare psihologică în afara procesului de
intervenție psihologică nu trebuie să desfășoare activități de suport psihologic și
intervenție psihologică la nivelul acelorași beneficiari și viceversa.
Lewis-Schroeder și colaboratorii (2018) prezintă un program destinat special
tratamentului ambulatoriu al personalului care răspunde în situații de urgență
diagnosticat cu tulburare de stres post-traumatic, conceput și implementat de personal
al unui spital de psihiatrie din SUA, care include patru mari etape: evaluarea
diagnostic; stabilizarea simptomelor și formarea deprinderilor; procesarea centrată
pe traumă; consolidarea și îngrijirea ulterioară.
3. CONCLUZIE

Aspectele menționate anterior relevă nevoia ca un sistem de furnizare a
suportului psihologic pentru personalul din domeniul ordinii și siguranței public să
cuprindă următoarele componente: prevenirea stresului şi tulburărilor psihice;
pregătirea psihologică pentru executarea misiunilor și activităților operative; suportul
psihologic acordat cu ocazia executării misiunilor și activităților operative; suportul
psihologic acordat după incidentele critice potenţial psihotraumatice.
Activitățile de suport psihologic pentru personalul care execută misiuni și
activități operative sunt numeroase și necesită, pentru asigurarea eficienței lor,
participarea atât a psihologilor, cât și a altor categorii de personal, cum ar fi medici
psihiatri, personal cu funcții de conducere, susținători de la egal la egal. Fiecare
membru al personalului care execută misiuni sau activități operative este necesar
să se implice în respectivele activități, atât prin însușirea și utilizarea unor
deprinderi/strategii de coping adaptativ și unor tehnici de autogestiune psihologică,
cât și prin acordarea de suport colegilor lor în funcție de tipul funcției ocupate și de
competențele deținute. Rolul central într-un sistem de asigurare a suportului psihologic
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pentru personalul care execută misiuni sau activități operative revine psihologului,
care este recomandat să evite relațiile profesionale multiple cu beneficiarii serviciilor
sale și să își adapteze comportamentul pentru a crea o legătură de lucru optimă cu
aceștia.
Primit în redacţie la:18.03.2020
BIBLIOGRAFIE
1. ANDERSEN, J. P., & GUSTAFSBERG, H., A training method to improve police use of force
decision making: a randomized controlled trial, SAGE Open, 6, 2, 2016, p. 1–13.
2. ARBLE, E., LUMLEY, M. A., POLE, N., BLESSMAN, J., & ARNETZ, B. B., Refinement and
preliminary testing of an imagery-based program to improve coping and performance and
prevent trauma among urban police officers, Journal of police and criminal psychology, 32, 1,
2017, p. 1–10.
3. BURNETT, M., SHEARD, I., & ST CLAIR-THOMPSON, H., The prevalence of compassion
fatigue, compassion satisfaction and perceived stress, and their relationships with mental
toughness, individual differences and number of self-care actions in a UK police force, Police
Practice and Research: An international Journal, 2019, p. 1–18.
4. CHRISTOPHER, M., HUNSINGER, M., GOERLING, R., BOWEN, S., ROGERS, B., GROSS, C.,
DAPOLONIA, E., & PRUESSNER, J., Mindfulness-based resilience training to reduce health
risk, stress reactivity, and aggression among law enforcement officers: a feasibility and preliminary
efficacy trial, Psychiatry Research, 264, 2018.
5. CROCQ, M.A., & CROCQ, L., From shell shock and war neurosis to posttraumatic stress disorder:
a history of psychotraumatology, Dialogues in Clinical Neuroscience, 2, 1, 2000, p. 47–55.
6. DRISKELL, J., & JOHNSTON, J. H., Stress exposure training în CANNON-BOWERS, J. A.,
SALAS, E. (Coord.), Making decisions under stress: Implications for individual and team
training, Washington, DC, US, American Psychological Association, 1998.
7. FEDERAL LAW ENFORCEMENT TRAINING CENTRE, Survival scores research project,
2004, preluat de la http://www.fletc.gov/reference/research-papers/survival_scores_research.pdf/view
8. FRIEDMAN, M., Post-Vietnam syndrome: recognition and management, Psychosomatics, 22,
11, 1981, p. 931–934, p. 941–942.
9. GREENBERG, N., LANGSTON, V., & JONES, N., Trauma risk management (TRiM) in the UK
Armed Forces, Journal of the Royal Army Medical Corps, 154, 2008, p. 124–127.
10. IACP Police Psychological Services Section, Peer support guidelines, 2016, preluat de la
https://www.theiacp.org/sites/default/files/2018-09/Psych-PeerSupportGuidelines.pdf
11. LEVENSON, R. L., & DWYER, L., Peer support in law enforcement: past, present, and future,
International journal of emergency mental health, 5, 2003, p. 147–152.
12. LEWIS-SCHROEDER, N., KIERAN, K., MURPHY, B., WOLFF, J., ROBINSON, M., &
KAUFMAN, M., Conceptualization, assessment, and treatment of traumatic stress in first
responders: a review of critical issues, Harvard Review of Psychiatry, 26, 2018, p. 216–227.
13. LIN, Y., MUTZ, J., CLOUGH, P., & PAPAGEORGIOU, K., Mental toughness and individual
differences in learning, educational and work performance, psychological well-being, and personality:
a systematic review, Frontiers in Psychology, 8, 2017.
14. MARCH, C., & GREENBERG, N., The Royal Marines approach to psychological trauma, în
FIGLEY, C. R., & NASH, W. P. (Coord.), Routledge psychosocial stress series. Combat stress
injury: Theory, research, and management, Routledge/Taylor & Francis Group, 2007.
15. MILLER, L., METTLE – Mental toughness training for law enforcement, New York, US,
Looseleaf Law Publications Inc., 2008.

15

Suportul psihologic pentru personalul operativ

355

16. NASH, W., WESTPHAL, R., WATSON, P., & LITZ, B., Combat and operational stress first
aid: caregiver training manual, Washington, DC, U.S. Navy, Bureau of Medicine and Surgery,
2010.
17. NATIONAL CENTER FOR PTSD, Acute stress disorder, fără dată, preluat de la
https://www.ptsd.va.gov/professional/treat/essentials/acute_stress_disorder.asp
18. PAPAZOGLOU, K., & TUTTLE, B., Fighting police trauma: practical approaches to addressing
psychological needs of officers, SAGE Open, 8, 2018.
19. RAMEY, S.L., PERKHOUNKOVA, Y., HEIN, M., CHUNG, S., FRANKE, W.D., &
ANDERSON, A. A., Building resilience in an urban police department, Journal of Occupational
and Environmental Medicine, 58, 8, 2016, p. 796–804.
20. ROSS, D. L., & SIDDLE, B., An analysis of the effects of survival stress in police use-of-force
encounters, Law Enforcement Executive Forum, 3, 2, 2003, p. 9–27.
21. SIMON, N., ROBERTS, N. P., LEWIS, C. E., VAN GELDEREN, M. J., & BISSON, J. I.,
Associations between perceived social support, posttraumatic stress disorder (PTSD) and complex
PTSD (CPTSD): implications for treatment, European Journal of Psychotraumatology, 10, 1,
2019, p. 1573129.
22. POPA, M., Psihologie militară (ediția a II-a), Iași, Polirom, 2019.
23. ROBSON, S., & MANACAPILLI, T., Enhancing performance under stress: stress inoculation
training for battlefield airmen, Santa Monica, Rand Corporation, 2014.
24. SHEARD, I., BURNETT, M. E., & ST CLAIR-THOMPSON, H., Psychological distress constructs in
police with different roles, International Journal of Emergency Services, 8, 3, 2019, p. 264–279.
25. TUCKER, J.M., Police officer willingness to use stress intervention services: The role of
perceived organizational support (POS), confidentiality and stigma, 17, 2015, p. 304–314.
26. UNITED STATES MARINE CORPS, MCTP 3-30E NTTP 1-15M Combat and operational
stress control, 2016, preluat de la https://www.marines.mil/Portals/1/Publications/MCTP%2030E%20Formerly%20MCRP% 206-11C.pdf?ver=2017-09-28-081327-517
27. van der MEULEN, E., BOSMANS, M., LENS, K., LAHLAH, E., VELDEN, P. G., Effects of
Mental Strength Training for Police Officers: a Three-Wave Quasi-experimental Study, Journal
of Police and Criminal Psychology, 33, 2017.
28. WARD, F., ST CLAIR-THOMPSON, H., & POSTLETHWAITE, A., Mental toughness and
perceived stress in police and fire officers, Policing: An International Journal, 41, 6, 2018,
p. 674–686.
29. WORLD HEALTH ORGANIZATION, Psychological debriefing in people exposed to a recent
traumatic event, 2012, preluat de la https://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/resource/
other_complaints_q5.pdf?ua=1.
30. WHYBROW, D., JONES, N., & GREENBERG, N., Promoting organizational well-being:
a comprehensive review of Trauma Risk Management, Occupational Medicine, 65, 2015,
p. 331–336.
31. XUE, C., GE, Y., TANG, B., LIU, Y., KANG, P., WANG, M., & ZHANG, L., A meta-analysis
of risk factors for combat-related PTSD among military personnel and veterans, PLoS ONE, 10,
3, 2015, p. e0120270.
REZUMAT
Lucrarea de față are ca obiectiv recenzia literaturii de specialitate actuale referitoare la conceptele și
practicile relevante pentru suportul psihologic destinat personalului care execută misiuni și activități
operative la nivelul instituțiilor de ordine și siguranță publică. Pentru asigurarea eficienței și eficacității
activităților de suport psihologic este necesară integrarea lor într-un sistem cuprinzător, care să vizeze
toate fazele executării unei misiuni operative punctuale și să implice participarea tuturor părților
interesate, fundamentarea sau informarea acestora prin rezultatele cercetărilor științifice, precum și
preluarea și adaptarea practicilor din domeniu recunoscute la nivel internațional. În rândul participanților la
sistemul menționat, psihologul joacă un rol esențial.
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BULLYING-UL ÎN ȘCOALĂ: PERSPECTIVĂ SOCIO-ECOLOGICĂ
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Abstract
Because the phenomenon of bullying became last years a problem in schools and mainly in
Romanian schools, this paper reviews empirical evidence to understand the nature of the problem,
how the problem changes with age, differs for boys and girls, the relevant risk factors. The
understanding of the factors that predict the bullying behavior need a closer examination of complex
relationships between the individuals and their environment. These factors of risk are analysed in the
context of Brofenbrenner`s ecological theory, at the micro, meso, exo, macro, and chrono levels. We
felt the need to understand the nature of the problem (individual indicators or of environment that
may lead to bullying and victimization). We also tried to show that bullying is a systemic problem, to
analyse the bullying concept and its prevalence.
This theoretical presentation could be the basis for experimental studies in the area in the
future, in Romania.
Cuvinte-cheie: comportamentul bullying, teoria sistemului ecologic, victimizarea egalilor/colegilor,
școală.
Keywords: bullying behavior, ecological system theory, peer victimization, school.
1. INTRODUCERE

Bullying-ul în școală este o preocupare extrem de serioasă pentru elevi,
părinți și profesori, gestionarea fenomenului devenind factor responsabil de bunul mers
al procesului de învățământ pretutindeni în lume. Bullying-ul școlar și victimizarea
sunt probleme sociale majore care afectează copiii și adolescenții. Serioasele
consecințe ale bullying-ului și victimizării au suscitat de-a lungul anilor atenția
mass-mediei și a publicului, precum și a cercetătorilor în ale căror studii s-a
investigat asocierea dintre comportamentul bullying și caracteristicile individuale
(de ex., vârsta, gender-ul și problemele psihosociale) ca și relațiile directe (de ex.,
familie și egali/colegi) și mediul școlar (Espelage și Horne, 2008). Puțini
cercetători au examinat factori de nivel mai cuprinzător care sunt asociați acestui
comportament bullying (Barboza et al., 2009), cum ar fi mediul înconjurător și
influențele culturale. Deoarece prevenirea eficientă a bullying-ului și strategiile de
 Institutul de Filozofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Departamentul de Psihologie,
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intervenție cer direcționarea spre contexte multiple, înțelegerea nivelurilor sistemului
ecologic care influențează și/sau inhibă acest tip de comportament și victimizarea
elevilor în școală devin imperative (Garbarino și Lara, 2002, Limber, 2006).
În ultimul deceniu, bullying-ul a fost abordat din ce în ce mai mult din
perspectiva teoriei sistemelor ecologice a lui Bronfenbrenner (cf. Hong și Espelage,
2012). Această teorie privește dezvoltarea copilului în contextul sistemului relațiilor
care formează mediul său. Teoria despre care facem vorbire a fost numai recent
redenumită teoria sistemului bioecologic. Acest lucru a devenit necesar pentru a
scoate în evidență că biologia copilului este mediul primar care îi alimentează
dezvoltarea. Pentru a studia dezvoltarea copilului, este necesar deci să ne uităm nu
numai la copil și la mediul lui imediat, dar și la interacțiunea unui mediu mai larg:
microsistemul se referă la instituții și grupuri care au un impact imediat și direct
asupra dezvoltării copilului, incluzând familia, școala, instituții religioase, vecinătate și
colegi/egali; mesosistemul constă în interconectările dintre microsisteme (de ex.,
dintre familie și profesori, dintre egalii copilului și familie); exosistemul implică
legăturile dintre setările sociale care nu implică și copilul. De exemplu, experiența
copilului acasă poate fi influențată de experiențele părinților la locul de muncă (un
părinte ar putea fi promovat ceea ce va cere desigur mai multă muncă, lucru care în
schimb sporește conflictul cu alt părinte în pattern-urile de interacțiune cu copilul);
macrosistemul descrie cultura generală care influențează copilul în dezvoltare, ca
și microsistemele, mezosistemele încorporate în aceste culturi. Contextele culturale
pot diferi în funcție de locația geografică, statutul socioeconomic, sărăcia și
apartenența etnică. Membrii unui grup cultural împărtășesc o identitate comună, o
moștenire culturală și valori comune. Macrosistemele evoluează de-a lungul timpului,
din generație în generație; cronosistemul constă într-un pattern al evenimentelor
de mediu înconjurător și a tranzițiilor de-a lungul vieții, precum și al circumstanțelor
socio-istorice. De exemplu, cercetătorii au găsit că efectele negative ale divorțului
asupra copilului au vârful în primul an după divorț. Dar la doi ani după divorț,
interacțiunea în familie este mai puțin haotică și mai stabilă.
2. CONCEPTUL DE BULLYING. DEFINIRE ȘI DINAMICĂ

Cuvântul bullying este folosit în țările vorbitoare de engleză. Organizația
mondială a sănătății (2002) recunoaște comportamentul de tip bullying ca forță
fizică și psihologică sau putere, ca amenințare sau realitate împotriva propriei
persoane, altei persoane ori împotriva unui grup sau comunitate care are ca rezultat
sau în care probabilitatea să se întâmple vătămări corporale, deces, vătămare
psihologică, dezvoltare defectuoasă sau deprivare. Bullying-ul a fost operaționalizat
în diverse moduri, iar felul în care este conceptualizat variază în funcție de
cercetătorii interesați de tematică (Espelage și Swearer, 2003) și de țară. Pentru a
ilustra acest lucru, Smorti, Menesini și Smith (2003) au comparat felul în care
bullying-ul era definit și conceptualizat în cinci țări: Italia, Spania, Portugalia,
Anglia și Japonia. Cercetătorii au ajuns la concluzia că existau diferențe semnificative
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între țările investigate și au găsit că atunci când cineva încearcă să traducă
bullying-ul din engleză în alte limbi, nu găseşte un singur cuvânt care să surprindă
exact o semnificație precisă.
De asemenea, un număr de cercetători din Statele Unite a încercat să
definească bullying-ul (Smith, Schneider, Smith and Ananiadou, 2004, p. 547) ca
un tip de comportament care se remarcă prin acte repetate îndreptate spre victime
mai slabe, care nu se pot apăra singure. În 1973, Olweus a publicat Aggression in
Schools: Bullies and Whipping Boys, prima lucrare științifică în domeniu și de
aceea se spune că cercetarea în această problematică are o tradiție de 30 de ani,
autorul fiind considerat un pionier al cercetării privind acest fenomen în contextul
norvegian. Termenul de bullying sau mobbing se referea, în accepțiunea lui, la
comportamente fizice sau verbale, cu toate că el a respins explicit conotația
etichetei de mobbing (aici e vorba de bullying în grup), fiind împrumutat de mai
mulți cercetători în domeniu din Statele Unite (Juvonen, Graham, Shuster, 2003;
Nansel et al., 2001; Pellegrini, 2002; Atlas, Pepler, 2001). În anii 1980, Olweus
a dezvoltat un chestionar de autoraportare cu scopul de a evalua bullying-ul.
De asemenea, în paralel cu prima campanie națională norvegiană anti-bullying,
lansată în 1983, el a dezvoltat un program de intervenție în școală în vederea
reducerii fenomenului în discuție, program considerat primul de acest gen.
Olweus (1993, p. 9) a identificat agresorul ca fiind o persoană care în mod
direct (împingere, lovire, restricționare a libertății altuia) sau indirect (tachinarea,
batjocorirea, amenințarea, poreclirea, răspândirea de zvonuri răutăcioase) cauzează
sau încearcă să inducă frica, disconfortul sau rănirea unei alte persoane. El a
deschis un drum, numeroși cercetători continuând pe acest drum. De exemplu,
Crick, Casas și Ku, 1999, Espelage și Horne, 2008, au identificat numeroase
caracteristici majore ale comportamentului bullying care cuprind diferite subcategorii.
S-au referit la acest tip de comportament ca implicând atât acte de agresiune
deschise, cât și ascunse, reactive („o reacție de apărare la un stimul de amenințare,
fiind însoțită de o formă oarecum vizibilă de supărareˮ) (Griffin și Gross, 2004,
p. 398). Price și Dodge (1989, p. 456) vorbesc despre un tip de comportament
proactiv („mijloace aversive neprovocate de influențare sau de coerciție asupra
altei persoane, fiind mai țintit spre scop decât agresiunea reactivăˮ), deschis
(comportament de confruntare îndreptat spre o altă persoană sau spre un grup de
indivizi (Griffin și Gross, 2004) și relațional (un tip de comportament care implică
excluderea unui individ dintr-un grup social, prin răspândirea de zvonuri, păstrarea
de secrete, umilire într-un cadru social). Un studiu (Phillips, 2007) include o nouă
tipologie de bullying (punking) a-și bate joc (implică violență fizică, umilire și
rușinare în public a unui/unor băiat/băieți de către un alt/alți băiat/băieți). Acest
termen este sinonim cu bullying-ul, fiind folosit mai ales de elevii de liceu.
Termenul de bystander, respectiv spectator, se referă la un martor, trecător
(Twemlow, Fonagy, Sacco, 2004). Studii mai vechi s-au concentrat în primul rând
pe diada agresor-victimă. Mai recent (Smith et al., 2004), alte studii au sugerat că
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majoritatea copiilor nu sunt total agresori, nici total victime. Salmivalli,
Lagerspetz, Bjorqvist et al. (1996) au elaborat primul studiu în care se extinde
dinamica victimizării ca urmare a bullying-ului prin includerea spectatorilor, care
erau caracterizați ca outsideri, respectiv cei care nu sunt implicați, sau apărători,
respectiv care ajută victimile. Spectatorii joacă roluri multiple în situațiile de bullying.
Fie stau și asistă la bătaie, fără a ajuta victima. Ei se bucură privind bătaia,
încurajând adesea agresorul. De asemenea, îl poate ajuta pe agresor, atenționându-l
că se apropie un adult (Smith, Twemlow, Hoover, 1999). Din contră, unii privitori
simpatizează victima, dezaprobându-l pe agresor (Gini, Pozoli, Borghi et al.,
2008), aceste atitudini fiind moderate de vârstă (Seals, Young, 2003) și de gender
(Hoover, Oliver, Hazler, 1992).
În ceea ce privește vârsta, atitudinile negative ale copiilor față de de bullying
scad în intensitate pe măsură ce ei cresc. Copiii mai mari sunt de asemenea mai
predispuși decât cei mai mici să sprijine victimele. Referitor la gender, fetele sunt
mai predispuse să fie empatice și să acorde ajutor, în timp ce băieții cred că
victimele merită ceea ce li se întâmplă (Rigby, 1997).
Deși spectatorii joacă un rol major în dinamica bullying-ului, puține studii
s-au focalizat pe rolul spectatorilor. Un studiu de tip metaanaliză privind prevenirea
și programele de intervenție pentru diminuarea bullying-ului a găsit că numai trei
din șaisprezece din programele identificate s-au centrat și au evaluat comportamentul
spectatorului (Merrell, Gueldner, Ross et al., 2008).
2.1. PREVALENȚA BULLYING-ULUI

Studiile în domeniu arată că experiența comună a bullying-ului are loc mai
ales în școală. Bosworth, Espelage, Simon (1999) au examinat comportamentul de
tip bullying la 558 de elevi din clasele a șasea până la a opta. 81% dintre elevi au
raportat că au fost victimizați de egali, iar 7,7% au declarat că au agresat frecvent
pe cineva în școală. Haynie ș.a. (2001) arată în studiul lor că au evaluat 4263 de
elevi în școlile generale în districtul Maryland și au ajuns la concluzia că 24,1%
dintre elevi au declarat că au victimizat un coleg de clasă sau un egal cel puțin o
dată în ultimul an, 16,7% de două ori, iar 7,4% de trei sau mai multe ori. 44,6% au
mărturisit că au fost agresați cel puțin o dată în ultimul an, iar dintre aceștia 13,7%
au spus că au fost victime ale comportamentului bullying o dată sau de două ori,
30,9% fiind victime de trei sau mai multe ori. Studiul lui Seals și Young (2003), în
care s-a lucrat cu 1126 de elevi din clasele a șaptea și a opta de la cinci școli din
districtul Mississippi, a ajuns la concluzia că 24% dintre subiecți au fost implicați
în fenomenul bullying fie ca agresor, fie ca victimă.
Klomek, Marrocco, Kleinman et al. (2007) au studiat asocierea dintre
comportamentul bullying, depresie și comportament suicidar la elevii din șase licee
din New York, ajungând la concluzia că 9% dintre subiecți au declarat că au fost
frecvent victimizați, iar 13% au mărturisit că au agresat pe alții.
La nivel național. Studiile naționale sugerează de asemenea că, de exemplu,
comportamentul de tip bullying este destul de des întâlnit în școlile americane.
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Institutul Național pentru Sănătatea Copilului și Dezvoltarea Umană (National
Institute of Child Health and Human Development, 2001) estima că aproximativ
5,7 milioane de copii americani, din clasele a șasea până la a zecea au avut
experiența bullying-ului sau au fost victimizați de către colegi/egali în fiecare lună,
unul din cinci copii a agresat un coleg de școală, iar unul din trei copii a fost
victimă sau agresor. Conform Centrului Național de Resurse pentru Tineret în
Prevenirea Violenței (National Youth Violence Prevention Resource Center), 13%
dintre elevi au declarat că au fost ținta victimizării, iar 6% au fost identificați atât
ca victime, cât și ca agresori ai bullying-ului. Departamentul de Educație al Statelor
Unite a comunicat că 24% dintre școlile publice au raportat că bullying-ul a fost
prezent zilnic sau săptămânal în perioada 2005–2006 (Indicator of School Crime
and Safety, 2007).
Din păcate, în România, studii de anvergură privind fenomenul în discuție
sunt destul de puține, deși bullying-ul a luat amploare în școala românească și la
adolescenții nostri. De la amplul raport intitulat Violența în Școală dezvoltat de
Institutul de Științele Educației, Institutul Național de Criminologie (ambele desființate
în prezent, deși și-au dovedit din plin utilitatea de-a lungul existenței lor), Ministerul
Educației și Cercetării, în 2006, nu au mai fost lucrări ample în domeniu cu
excepția unora focalizate pe cyberbullying (Yanagida, Gradnger, P. ș.a., 2016;
Vevera și Albescu, 2019) până în 2019, când Salvați Copiii a desfășurat Campania
„Alege să te opuiˮ. Statisticile prezentate în această campanie sunt relevante: din
1.300.000 de elevi români, 325.000 sunt umiliți în public, 220.000 bătuți de egali
(11–15, 15–18 ani), 400.000 sunt excluși din grupul de elevi, 390.000 sunt amenințați
cu bătaia. Așa arată statistica directă a cazurilor de bullying, un fenomen complex
ale cărui consecințe afectează deopotrivă victima, agresorul și martorul tăcut.
La nivel european, România se situează pe locul al treilea în clasamentul
celor 42 de țări în care a fost investigat fenomenul, potrivit unui raport al Organizației
Mondiale a Sănătății cu 17% dintre copiii de 11 ani care au recunoscut că au
agresat alți elevi cel puțin de trei ori în luna anterioară, procentajul celor de 13 ani,
respectiv 15 ani, fiind de 23%. În campania celor de la Salvați Copiii, se spune că
cifrele nu acoperă întreaga realitate a unui fenomen complex cu repercusiuni pe
termen lung asupra dezvoltării psiho-emoționale și vieții sociale ale tuturor actorilor
implicați, victima-agresor-martor. Frica, umilința, complicitate forțată creează un
context psihosocial vulnerabil, în care relațiile sociale sunt denaturate, iar încrederea
este compromisă.
Având la bază această campanie privind bullying-ul în rândul copiilor al
Organizației Salvați Copiii, Parlamentul României a adoptat noi reglementări care
interzic comportamentele de tip bullying în unitățile de învățământ, legea denumind
fenomenul ca fiind acea acțiune sau serie de acțiuni fizice, verbale, relaționale
și/sau cibernetice, menite să provoace disconfort fizic și/sau suferință emoțională,
care implică un dezechilibru de putere între agresor și victimă, care se manifestă în
mod repetat și are ca finalitate crearea unei atmosfere ostile, umilitoare, discriminatorii
sau ofensatoare la adresa victimei.
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3. FACTORI DE RISC/PROTECTIVI PENTRU BULLYING
ȘI VICTIMIZAREA EGALILOR

Înțelegerea factorilor care predicționează comportamentul bullying în școli
necesită o examinare mai atentă a relațiilor complexe dintre individ și mediul
ambient (Bronfebrenner, Morris, 2007). Teoria sistemului ecologic specifică faptul
că victimele și agresorii bullying-ului sunt parte dintr-un sistem complex de relații
care îi plasează în centru, mutându-i în afara acestuia spre sisteme variate care
configurează individul, la nivele micro, meso, exo, macro și crono (Bronfenbrenner,
1994). Această aserțiune are legătură cu studiile care au găsit că tinerii care sunt
implicați în bullying în școală au probleme în mai multe arii, precum familia,
grupul de egali, școală, vecinătate/comunitate (Swearer și Espelage, 2004).

Fig. nr.1. Modelul bioecologic al dezvoltării umane (Reeb et al., 2017).
3.1. CARACTERISTICILE SOCIO-DEMOGRAFICE
ALE ADOLESCENȚILOR/TINERILOR

Pentru înțelegerea aprofundată a fenomenului pe care îl discutăm aici, este
necesar să discutăm despre caracteristicile sociodemografice, precum vârsta, genul,
apartenența etnică.
Vârsta: Mulți cercetători au ajuns la concluzia că frecvența comportamentului
bullying crește în anii școlii generale și descrește în anii de liceu (Espelage și
Horne, 2008, Nansel, 2001, Pellegrini și Bartini, 2000, Smith, Madsen și Moody,
1999). Elevii de la școala elementară sunt mai predispuși să raporteze victimizarea
de către egali în școală decât elevii mai mari (Beran și Tutty, 2002). Studiul lui
O`Connell, Pepler și Craig (1999) care au investigat incidentele de bullying în
școală arată că băieții mai mari (clasele 4–6) au fost mai predispuși la bullying
decât cei mai mici. Copiii mai mici și fetele mai mari s-au dovedit a fi mai tentate

7

Bullying-ul în şcoală: perspectivă socio-ecologică

363

să intervină pentru a ajuta victimele bullying-ului decât băieții mai mari. Rezultatele
acestor studii clarifică de ce elevii de la școala gimnazială sunt mai predispuși la a
trăi bullying-ul decât cei de la școlile elementare, percepând școala ca un mediu
nesigur (Astor, Meyer, Pitner, 2001; Dinkes, Kemp, Baum et al., Snyder, 2009;
Kasen, Berenson, Cohen et al., 2004).
Adolescența de început este considerată o perioadă critică în timpul căreia
copiii explorează noile lor roluri sociale și îndeplinirea lor în grupul lor de egali,
ceea ce ar putea fi un motiv al comportamentului lor agresiv, mai ales în cazul
celor care trec de la școala elementară la cea gimnazială (Pellegrini, 2002). Autorii
unei cercetări mai recente au ajuns la concluzia că elevii de la școala gimnazială au
raportat o victimizare fizică, verbală și relațională mai redusă decât copiii de la
școala elementară (Varjas, Henrich și Meyers, 2009).
Gender-ul: Există numeroase cercetări care arată că băieții sunt în general
mai predispuși să se angajeze într-o situație de bullying decât fetele (Ross, 1996,
Bosworth și Simon, 1999, Seals și Young, 2003, Varjas ș.a., 2009). Și studii
anterioare (Olweus, 1993) au indicat că băieții sunt victime obișnuite, dar și
agresori în forme directe de bullying, în timp ce fetele au trăit forme indirecte de
bullying (respingere socială, agresiune relațională). Mai recent, unele studii au găsit
că gender-ul nu este un predictor semnificativ (Barboza ș.a., 2009, Goldstein,
Young și Boyd, 2008). De asemenea, studii mai noi au găsit că în agresiunea
relațională există o diferență mică între genuri, la fel și în agresiunea indirectă
(Card, Stucky, Sawalani și Little, 2008). Prin urmare, cercetătorii nu se hazardează
în a afirma că diferența de gen în ceea ce privește bullying-ul nu reprezintă un
predictor semnificativ.
Specialiștii în domeniu au cercetat în ultimii ani relația dintre gender și
bullying-ul sexual, constatând că masculinitatea hegemonică, o formă de masculinitate
construită social, ar putea să explice tendința băieților de a se angaja în comportamente
agresive fizic și comportamente de hărțuire sexuală (Bender, 2001). Teoreticienii
feminiști au afirmat timp îndelungat că, din cauză că bărbații sunt considerați un
gen mai agresiv, cea mai mare parte a cercetărilor privind bullying-ul au ajuns la
concluzia că băieții prezintă niveluri mai înalte de comportament agresiv decât
fetele (Espelage, ș.a., 2003). De asemenea, aceleași teorii feministe argumentează
că băieții/tinerii se angajează în hărțuire de gen prin obiectificarea colegelor/egalelor
lor prin discuții despre acte sexuale, dorind sau angajându-se în astfel de discuții
(Meyer, 2008).
Apartenență etnică: Un număr limitat de cercetări a studiat asocierea dintre
etnicitate și comportamentul bullying în școală (Qin, Way și Rana, 2008). Bullying-ul
asociat cu statutul de minoritate etnică (Dubois, Burk-Braxton și Swenson, 2002)
a fost demonstrat ca fiind factor care face mai dificilă acomodarea la mediul școlar
și având drept consecință probleme de sănătate mentală. Totuși, nu se poate vorbi
de un punct de vedere comun, rezultatele fiind neconsistente (Barboza ș.a., 2009,
Vervoort, Scholte, Oberbeek, 2008). S-au comparat experiențele în victimizarea
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egalilor ale americanilor de culoare, ale hispanicilor și ale nonhispanicilor în școlile
elementare din mediul urban (Hanish și Guerra, 2000).
Un studiu aparținând lui Nansel și colaboratorilor (2001) a arătat că adolescenții
hispanici au declarat pe alocuri o implicare mai mare decât adolescenții albi în
săvârșirea de agresiuni. Populația americană de culoare a raportat un nivel mai înalt
de victimizare de către egali, comparativ cu adolescenții aparținând altor etnii. Spre
deosebire de aceștia, Seals și Young (2003) au ajuns la concluzia că apartenența
etnică nu este un predictor semnificativ pentru bullying și victimizarea egalilor în
școală.
Pentru hispanici și asiatici, statutul de imigrant și barierele de limbă și
culturale par să reprezinte predictori semnificativi pentru victimizarea egalilor în
școli (Peguero, 2009, Qin ș.a., 2008, Mouttapa ș.a., 2004). De exemplu, studiul lui
Mouttapa și al colaboratorilor săi, care a avut drept subiecți elevi hispanici și
asiatici, din clasa a șasea, într-o școală din California, a ajuns la concluzia că
victimele bullying-ului erau mai ales asiaticii. O cercetare longitudinală aparținând
lui Qin și colab. (2008), privitor la prima și a doua generație de elevi americani de
origine chineză, a găsit că opiniile despre abilitatea academică, statutul de imigrant,
barierele lingvistice, conflictele din cadrul grupului și aparența fizică au făcut ca
elevii de origine asiatică să fie adeseori ținta victimizării în școală. De asemenea,
Peguerro (2009), investigând un lot de elevi imigranți hispanici și asiatici, a constatat
că, de la prima generație până la a treia generație sau mai mult de atât, sunt
frecvent victimizați de către colegi/egali, la școală, ceea ce s-ar explica prin teoria
asimilării segmentate, teorie care prevede că procesul de asimilare printre imigranții
din Statele Unite generează rezultate sociale, economice și educaționale (Zhou și
Xiong, 2005). Conform acestei teorii, procesul de asimilare este segmentat în trei
categorii de adaptare: asimilare în clasa mijlocie dominantă (albii); preservarea
tradițiilor culturale și legăturilor etnice; asimilarea descendentă (Peguero, 2009).
În școlile publice, unde consumul de substanțe, violența și conflictele interrasiale,
interetnice sunt agresive, oportunitățile pentru copiii de imigranți de a reuși în
mediul educațional fiind diminuate (Hirschman, 1996). Acești tineri au un risc
ridicat de a abandona școala, devenind consumatori de alcool și droguri, fiind
expuși la delincvență și cu risc mare de a deveni victime ale bullying-ului, trăind
astfel procesul de asimilare. Asocierea dintre apartenența etnică și bullying este
destul de complexă și pare să fie influențată de compoziția etnică a clasei, școlii
și/sau comunității (Juvonen, Nishina și Graham, 2001).
Starea de sănătate: Starea de sănătate a adolescenților poate spori sau atenua
experiența lor în bullying-ul școlar. Câteva studii dezvoltate în diverse țări au
examinat asocierea dintre obezitate și victimizarea egalilor (Kukaswadia, 2009;
Jansen, Craig, Boyce și Pickett, 2004). Studiul lui Jansen și colab. în școli
canadiene pe 5749 băieți și fete a ajuns la concluzia că kilogramele în exces și
obezitatea sunt factori care sporesc riscul de a fi ori agresor, ori victimă în
bullying-ul școlar. Cercetarea lui Griffith și colab. (2005) a arătat că băieții obezi
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din Anglia erau semnificativ mai predispuși la a fi atât agresori, cât și victime în
fenomenul bullying, iar fetele obeze erau mai degrabă victime. Din studii a reieșit
că obezitatea este un predictor puternic pentru comportamentul de tip bullying.
În marea lor majoritate, studiile în domeniu au ajuns la concluzia conform
căreia problemele psihosociale, precum depresia și anxietatea, sunt simptome trăite
atât de băieții, cât și de fetele victime ale bullying-ului (Klomek ș.a., 2007).
De remarcat și faptul că alții au remarcat că depresia și anxietatea sunt predictorii
victimizării în bullying (Fekkes ș.a., 2005). S-a studiat asocierea dintre simptomele
de sănătate și victimizarea în bullying la 1118 de elevi în Olanda și rezultatele au
arătat că elevii cu simptome depresive sunt semnificativ mai predispuși să fie
victimizați de egali decât cei fără o istorie de depresie. Cercetătorii teoretizează că
cei cu comportament depresiv sau anxios ar putea fi o țintă ușoară în victimizarea
de tip bullying.
Există studii care scot în evidență faptul că elevii cu deficit de învățare
întâmpină dificultăți în interpretarea comunicării verbale și nonverbale, cu abilități
sociale de nivel redus, ceea ce poate reduce abilitatea lor de a negocia relațiile cu
egalii. Cu toate acestea, Marini ș.a. (2001) notează că declarațiile despre incidentele de
bullying sunt dificil de identificat de către adolescenții cu dizabilități, aceștia având
mai puține șanse să primească șanse de conștientizare și de răspuns la abuz.
3.2. MICROSISTEMUL

În comportamentul de tip bullying la adolescenți și tineri, influențele cele mai
directe se petrec în cadrul microsistemului, alcătuit din indivizi sau grupuri de
indivizi (de ex., acasă, la școală), deci în mediul imediat unde aceștia interacționează.
Analizele la nivelul microsistemului sugerează că factorii de risc pentru bullying
trebuie să ia în calcul relația părinte–copil, violența interparentală, relațiile între
egali, conexiune școlară și mediul școlar.
Relații părinte–copil: Influențele negative din partea adulților, lipsa unui
sprijin parental (Barboza ș.a., 2009; Georgiou, 2009, Flouri și Buchanan, 2003) și
lipsa sprijinului din partea părinților (Brookmeyer, Fanti și Henrich, 2006; Holt și
Espelage, 2007) s-au dovedit a fi asociate cu acest tip de comportament bullying.
De asemenea, există cercetări ale căror rezultate au demonstrat o asociere între
interacțiunile negative din familie (Spriggs ș.a., 2007; Duncan, 2004) și maltratarea
copilului (Bolger și Patterson, 2001, Yodprang, Kuning și McNeil, 2009) cu
victimizarea în bullying. Maltratarea în familie poate contribui la dezvoltarea
stilurilor de interacționare a egalilor, comune victimelor acestui tip de comportament
(Duncan, 2004). Copiii maltratați se pot simți incapabili să se autoprotejeze.
În cazul în care au părinți excesiv de protectivi, crește riscul de a deveni victime
pentru copii la școală (Duncan, 2004). Băieții incapabili să-și dezvolte autonomia
necesară pentru obținerea și menținerea statutului lor în grupul de egali face ca ei
să fie mai predispuși la a fi subiectul unei agresiuni și să fie respinși de către egali.
Pe de altă parte, fetele devin mai ușor ținta unor agresiuni, dacă mamele lor sunt
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abuzive, ostile și distante emoțional. Aceste fete întâmpină dificultăți în a-și
dezvolta abilități sociale pentru că mamele lor au eșuat în modelarea unor relații
interpersonale sănătoase.
Teoria atașamentului, care arată că de obicei calitatea atașamentului
aparținătorilor afectează relațiile interpersonale în următorii ani (Monks ș.a., 2009),
poate explica de ce lipsa unor relații părinte–copil și interacțiunea deficitară pot
influența comportamentul bullying. Copiii mai mici cu atașament securizant cu
părinții pot relaționa mai ușor cu alte persoane (Kennedy și Kennedy, 2004).
Violența interparentală. Este un alt factor de risc pentru comportamentul
bullying la copii (Corvo și deLara, 2010). Copiii care sunt expuși violenței
inter-parentale acasă sunt mai predispuși să se angajeze în conflicte la școală, fie să
devină victime în aceste conflicte. Acest lucru poate fi explicat prin teoria învățării
sociale care ne arată că aceste comportamente sunt învățate prin învățare și
modelare de rol (Monks ș.a., 2009). Copiii pot învăța să accepte bullying-ul și
agresiunea ca modalități legitime de a interacționa cu egalii prin observarea
violenței din familie.
Relațiile între colegi/egali. Adolescența este perioada în care prietenia și
sprijinul egalilor sunt esențiale, căci ei își caută autonomia față de părinți
întorcându-se spre prieteni și spre egali. De aceea nu este o surpriză faptul că
relațiile negative și lipsa sprijinului din partea egalilor sunt factori de risc major
pentru comportamentul bullying. Sunt cercetări care au demonstrat că egalii joacă
un rol semnificativ în victimizarea de tip bullying și în agresiunea ca atare
(Garandeau și Cillessen, 2006, Vervoort ș.a., 2008, Schmidt și Bagwell, 2007).
În plus, acceptarea de către colegi și sprijinul social, calitatea prieteniei reprezintă
un alt factor major, iar prietenia pozitivă poate servi drept o barieră eficientă în fața
victimizării.
Grupurile de colegi/egali formate pe baza similarităților de sex, apartenență
etnică și comportament (conform ipotezei homofiliei) și influența egalilor joacă un
rol major în favorizarea sau inhibarea comportamentului bullying (Espelage, Holt,
Henkel, 2003). Incidența acestui tip de comportament crește când este aprobat de
grupul de egali, fiind privit ca o normă de grup (Duffy și Nesdale, 2009).
Conectarea la școală. Relația dintre conectarea la școală (sentimentul
apartenenței la școală) și comportamentul bullying a atras și ea atenția (You,
Furlong, Felix ș.a., 2008, Glew ș.a., 2005). Cercetările au arătat că sentimentul
adolescenților de apartenență la școală poate reduce riscul de rezultate negative și
abuzul de substanțe (Wang, Matthew, Bellamy ș.a., 2005). Adolescenții care nu se
simt conectați la școală sunt desigur mai predispuși să se angajeze în comportamente
precum bullying-ul și agresiunea față de egali.
Mediul școlar. Siguranța și mediul școlar au fost analizate în relație cu
bullying-ul de multe cercetări (Meyer-Adams și Conner, 2008, Wienke, Tortura
ș.a., 2008). S-a arătat că factorii negativi de mediu școlar (de ex., slaba monitorizare
din partea adulților) pot crește frecvența bullying-ului, reducând probabilitatea ca
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elevii să se simtă în siguranță în școala lor. Aceste rezultate demonstrează importanța
mediului școlar pentru funcționarea psihosocială a adolescenților (Espelage și Swearer,
2003). Dar mai sunt necesare cercetări pentru a examina mai profund factorii care
țin de mediul școlar și predicționează bulling-ul.
3.3. MESOSISTEMUL

Nivelul mesosistemului cere o înțelegere mai aprofundată a relațiilor între
două sau mai multe microsisteme. Implicarea profesorilor este un factor de risc
relevant al bullying-ului școlar pentru mesosistem (Rigby, Bagshaw, 2003). Experiența
într-un microsistem (adolescent–profesor) poate influența interacțiunile în altul
(adolescenți–egali). Dată fiind contribuția la cultura școlară, profesorii și oficialii
școlii pot influența relațiile elevilor cu egalii și percepția lor despre mediul școlar
(Lee, 2009). S-a demonstrat, de exemplu, că implicarea profesorului în viața
academică și socială a elevului descrește semnificativ sentimentul de nesiguranță în
școala lor (Hong și Eamon, 2011). O cercetare care a avut 7000 de subiecți de
gimnaziu intervievați cu privire la intervenția profesorilor în incidentele bullying a
descoperit că 40% au răspuns cu „nu neapăratˮ sau „uneoriˮ. Ca o consecință,
elevii nu caută ajutor de la profesorii lor (Craig, Henderson și Murphy, 2000).
De asemenea, s-a mai ajuns și la concluzia conform căreia căutarea ajutorului
variază în funcție de caracteristicile demografice luate în considerare. De exemplu,
Waasdorp și Bradshaw (2009) au demonstrat că mai ales fetele afroamericane sunt
mai tentate să raporteze profesorilor când sunt victimizate de egali.
3.4. EXOSISTEMUL

Conform acestui sistem, dezvoltarea individului este influențată de evenimente
care au loc în cadre în care individul nu este prezent. Acest nivel este compus din
interacțiunea dintre două sau mai multe cadre, dar individul se află numai în unul
din acestea (Brofenbrenner, 1994). Media și vecinătatea sunt două exosisteme cu
mare influență în acest sens. De exemplu, expunerea la violența media și factorii de
mediu învecinat pot influența negativ modul în care asolescenții interacționează cu
egalii în școală.
Evenimente violente care au avut loc în școli în ultimii ani (cum ar fi atacurile
armate) au determinat orientarea atenției cercetătorilor spre violența media și
comportamentul agresiv la unii adolescenți (David-Ferdon, Hertz, 2007; Williams
și Guerra, 2007, Zimmerman, Glew, Christakis ș.a., 2005). Rezultatele au arătat că
expunerea adolescenților la violența de la televizor, jocurile video și internet crește
probabilitatea apariției unor gânduri și comportamente agresive și desigur angajarea în
interacțiuni agresive cu egalii. În anii din urmă, se vorbește din ce în ce mai mult
de ciber bullying care constă în folosirea internetului pentru a răni și pentru a crea
disconfort. Acest tip de bullying corelează în mod semnificativ cu credința unor
elevi că un astfel de comportament este permisibil într-un climat școlar negativ,
unde sprijinul egalilor este și el negativ.
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Pentru că multe școli sunt amplasate în cartiere, un mediu nesigur, un cartier
cu probleme pot influența comportamentul bullying din cauza unei supravegheri
inadecvate din partea adulților sau din cauza influențelor negative ale colegilor/egalilor
(Astor, Benbenishty, Estrada, 2009; Wienke, Tortura ș.a., 2008; Bacchini, Esposity
și Affuso, 2009). Cu toate acestea, cercetătorii au găsit o corelație pozitivă între
violența din vecinătatea școlii și comportamentul bullying. Adolescenții care locuiesc
în cartiere nesigure sunt mai predispuși la victimizarea de tip bullying. Mai este
nevoie ca această direcție să mai fie aprofundată.
3.5 MACROSISTEMUL

Acest nivel este privit mai degrabă ca un plan cultural care ar putea să
determine structura socială și activitățile care au loc la nivelul imediat al sistemului.
Aici luăm în calcul de la credințele culturale, la oportunitățile structurale și la
pericolele care afectează în cele din urmă condițiile și procesele particulare prezente în
microsistem (Brofenbrenner, 1994). În contextul bullying-ului, două tipuri de factori de
nivel macrosistem sunt identificate: normele culturale și credințele, religia.
Se știe desigur că influența culturii este vizibilă în modul în care se comportă
oamenii. Teoriile sociologice arată că normele școlare mai ales în țările dezvoltate
au contribuit la perpetuarea inegalității, alienării, agresiunii și opresiunii printre
elevi în relație cu apartenența lor etnică, cu genul și cu statutul socioeconomic
(Leach, 2003). Leach a examinat rolul școlii și al normelor culturale ale grupului
de egali în țări ca Zimbabwe, Ghana și Malawi în contextul agresiunii de gen. El a
ajuns la concluzia conform căreia comportamentul agresiv al băieților față de fete
și elevi mai mici la școală reprezintă o parte a normei școlare culturale, ceea ce
susține masculinitatea prin competiția masculilor și bravura sexuală. Sunt cercetători
care susțin că bullying-ul este perceput ca o strategie deliberată utilizată pentru a
atinge nivelul dominator și de putere printre elevi (Espelage, Swearer, 2003).
Întrucât sunt puține studiile care au examinat dacă există corelații între afilierea
religioasă și agresiune în mediul școlar, iar rezultatele nu sunt semnificative, nu ne
vom mai opri asupra acestui aspect.
3.6. CRONOSISTEMUL

Nivelul cronosistemului, ultimul al cadrului ecologic, include constanța sau
schimbarea (evenimente istorice sau de viață) individului și mediului înconjurător
de-a lungul vieții (schimbări în structura familiei). Breivik și Olweus (2006) au
ajuns la concluzia că schimbările în evenimentele de viață pot avea drept rezultat,
de exemplu, agresiunea egalilor. Elevii preadolescenți din familiile unde au avut
loc divorțuri și recăsătoriri au arătat nivele mai mari de agresiune, neconformare,
nesupunere, comportament inadecvat în clasă, precum și un nivel mai scăzut de
autoreglare. Pentru că, se știe, interacțiunea părinte – copil poate fi mai puternică în
copilăria timpurie și în preadolescență, copiii pot fi afectați negativ de schimbările
din structura familiei. Credem că în această direcție mai este nevoie de studii și
cercetări.
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4. CONCLUZII

Bullying-ul în școală este o preocupare extrem de serioasă pentru elevi,
părinți și profesori, acest fenomen influenţând bunul mers al procesului de
învățământ pretutindeni în lume. Bullying-ul școlar și victimizarea sunt probleme
sociale majore care afectează copiii și adolescenții.
Deoarece prevenirea eficientă a bullying-ului și strategiile de intervenție cer
direcționarea spre contexte multiple, înțelegerea nivelurilor sistemului ecologic
care influențează și/sau inhibă acest tip de comportament și victimizarea elevilor în
școală devin imperative.
În ultimul deceniu, bullying-ul a fost abordat din ce în ce mai mult din
perspectiva teoriei sistemelor ecologice a lui Bronfenbrenner. Organizația mondială a
sănătății recunoaște comportamentul de tip bullying ca forță fizică și psihologică
sau putere, ca amenințare sau realitate împotriva propriei persoane, a altei persoane
ori împotriva unui grup sau comunitate care are ca rezultat sau este probabil să se
întâmple vătămări corporale, deces, vătămare psihologică, dezvoltare defectuoasă
sau deprivare.
În România, studii de anvergură privind fenomenul în discuție sunt destul de
puține, deși bullying-ul a luat amploare în școala românească și la adolescenții
noştri. De la amplul raport intitulat Violența în Școală dezvoltat de Institutul de
Științele Educației, Institutul Național de Criminologie, Ministerul Educației și
Cercetării, în 2006, nu au mai fost lucrări ample în domeniu până în 2019, când
Salvați Copiii a desfășurat Campania „Alege să te opuiˮ. Statisticile prezentate
în această campanie au arătat că bullying-ul este un fenomen complex ale cărui
consecințe afectează deopotrivă victima, agresorul și martorul tăcut. La nivel
european, România se situează pe locul al treilea în clasamentul celor 42 de țări în
care a fost investigat fenomenul, potrivit unui raport al Organizației Mondiale a
Sănătății. În campania celor de la Salvați Copiii, se spune că cifrele nu acoperă
întreaga realitate a unui fenomen complex cu repercusiuni pe termen lung asupra
dezvoltării psiho-emoționale și vieții sociale ale tuturor actorilor implicați, victimaagresor-martor. Frica, umilința, complicitatea forțată creează un context psihosocial
vulnerabil, în care relațiile sociale sunt denaturate, iar încrederea este compromisă.
Pentru înțelegerea aprofundată a fenomenului pe care îl discutăm aici, este
necesar să prezentăm caracteristicile sociodemografice, precum vârsta, genul,
apartenența etnică.
Problemele psihosociale, precum depresia și anxietatea, sunt simptome trăite
atât de băieții, cât și de fetele victime ale bullying-ului. S-a remarcat că depresia și
anxietatea sunt predictori victimizării în bullying.
În studiul de față ne-am propus să facem o analiză mai atentă și mai coerentă
a fenomenului bullying, încercând o prezentare a unei bibliografii ample care să
reprezinte un punct de sprijin pentru cercetări ulterioare, mai ales în România, unde
acest domeniu a fost mai puțin abordat.
Primit în redacţie la: 29.09.2020
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REZUMAT
În prezentul articol, ne-am propus să prezentăm fenomenul bullying care a fost în ultimii ani și
devine din ce în ce mai mult o problemă în școală, în general, în școala românească în special. Atât
societatea în ansamblul ei, cât și autoritățile școlare simt nevoia unor soluții eficiente pentru
rezolvarea acestei probleme. Însă ca un fenomen să fie prevenit sau atenuat, trebuie mai întâi să-l
înțelegem. Este necesar să se treacă în revistă factorii de risc asociați bullying-ului și victimizării în
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școală în contextul cadrului ecologic al teoriei lui Brofenbrenner, deci la nivel micro, meso, exo,
macro și crono. S-a simțit nevoia să se clarifice natura problemei, felul în care se schimbă elementele
constitutive cu vârsta, în funcție de gen, factorii de risc relevanți (indicatorii individuali sau de mediu
care ar putea conduce la bullying și victimizare). Nu în ultimul rând, s-a prezentat bullying-ul ca o
problemă sistemică. Demersul făcut s-a centrat pe explicarea fenomenului din perspectiva teoriei
biosocioecologice. S-a considerat că această încercare teoretică ar putea sta la baza unor studii
experimentale în domeniu pe viitor în România.
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