
REVISTA DE PSIHOLOGIE 

Vol. 67                                       2021                                              Nr. 4 

SUMAR 

STUDII ŞI CERCETĂRI 

GEORGIANA VORNICU, ANDREEA URSU, Alcohol consumption during COVID-19 

Lockdown in Romania. Social demographic differences, predictors and moderators ............  307 

IOANA M. NEAGOE, CLAUDIU C. PAPASTERI, Perspective asupra alianței terapeutice la 

copiii instituționalizați: utilizând metodologia Q pentru a examina asocierea dintre 

atașament și relația copil–terapeut ...................................................................................  319 

OXANA  PALADI, Profilul personalității adolescentului din perspectiva orientărilor valorice ..........  333 

GABRIEL UNGUREANU, ADRIAN PRISĂCARU, SIMONA GLĂVEANU, Gestionarea 

stresului generat de pandemia Covid-19 la un grup de elevi ...........................................  345 

ABORDĂRI TEORETICE ŞI PRACTIC-APLICATIVE 

NAGHAM ANBAR & LAURA VISU-PETRA, Intersecting parent and child math anxiety, 

parental math-gender stereotypes and children’s math performance: a scoping review ..  363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. Psih., vol. 67, nr. 4, p. 303–390, Bucureşti, octombrie – decembrie 2021 



REVISTA DE PSIHOLOGIE 

(JOURNAL OF PSYCHOLOGY) 

Vol. 67                                       2021                                             No. 4 

CONTENTS 

STUDIES AND RESEARCHES 

GEORGIANA VORNICU, ANDREEA URSU, Alcohol consumption during COVID-19 

Lockdown in Romania. Social demographic differences, predictors and moderators ..........  307 

IOANA M. NEAGOE, CLAUDIU C. PAPASTERI, Pespectives on working alliance of 

institutionalized children: A Q methodology study examining the link between 

attachment and child-therapist relationship ............................................................ 319 

OXANA  PALADI, The profile of adolescent’s personality from the perspective of value 

orientations ......................................................................................................................  333 

GABRIEL UNGUREANU, ADRIAN PRISĂCARU, SIMONA GLĂVEANU, Generated 

stress management of Covid-19 pandemic to a group of students ...................................  345 

THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACHES 

NAGHAM ANBAR & LAURA VISU-PETRA, Intersecting parent and child math anxiety, 

parental math-gender stereotypes and children’s math performance: A scoping review ...... 363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rev. Psih., vol. 67, nr. 4, p. 303–390, Bucureşti, octombrie – decembrie 2021 



REVISTA DE PSIHOLOGIE 

(REVUE DE PSYCHOLOGIE) 

Vol. 67                                          2021                                          No. 4 

SOMMAIRE 

ÉTUDES ET RECHERCHES 

GEORGIANA VORNICU, ANDREEA URSU, Alcohol consumption during COVID-19 

Lockdown in Romania. Social demographic differences, predictors and moderators ............  307 

IOANA M. NEAGOE, CLAUDIU C. PAPASTERI, Pespectives sur l’alliance thérapeutique 

des enfants institutionnalisés: l’usage de la méthodologie Q en examinant le lien entre 

l’attachement et la relation enfant-thérapeute ..................................................................  319 

OXANA  PALADI, Profil de personnalité de l’adolescent du point de vue des orientations de 

valeur ...............................................................................................................................  333 

GABRIEL UNGUREANU, ADRIAN PRISĂCARU, SIMONA GLĂVEANU, Gestion du 

stress généré de la pandémie au Covid-19 À un groupe d’étudiants ................................  345 

APPROCHES THÉORIQUES ET DÉMARCHES APPLIQUÉES 

NAGHAM ANBAR & LAURA VISU-PETRA, Intersecting parent and child math anxiety, 

parental math-gender stereotypes and children’s math performance: A scoping review ...... 363 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. Psih., vol. 67, nr. 4, p. 303–390, Bucureşti, octombrie – decembrie 2021 



 



STUDII ȘI CERCETĂRI 

ALCOHOL CONSUMPTION DURING COVID-19 LOCKDOWN  
IN ROMANIA. SOCIAL DEMOGRAPHIC DIFFERENCES,  

PREDICTORS AND MODERATORS 

GEORGIANA VORNICU  
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi  

 

ANDREEA URSU 
Universitatea ,,Ștefan cel Mare”, Suceava 

Abstract 

This present study aims to examine the individual and social factors, the predictors and 
moderators of alcohol consumption during COVID-19 lockdown in Romania. In a community sample 
of 262 participants, we found gender and age differences on the alcohol consumption during the first 
two months of the outbreak. In addition, we also found that gender, age, and social influence 
positively predicted alcohol consumption during the lockdown. The research also explored the moderating 
role of age and gender in predicting the alcohol consumption during COVID-19 lockdown. The results 
revealed that only gender moderates the link between social influence and alcohol consumption during the 
outbreak. These results have practical implications by suggesting the need of designing prevention 
actions or interventions for this at-risk group. 

Cuvinte-cheie: consum de alcool, COVID-19, România, carantina, predictor, moderator. 

Keywords: alcohol consumption, COVID-19, Romania, lockdown, predictor, moderator. 

1. INTRODUCTION 

On the 11th of March 2020 The World Health Organization (WHO) declared 
the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) as a pandemic (WHO, 2020). Many 
countries, including Romania, took increasingly stricter measures directed to stop 
or slow the infection rate across the population. Although, the Romanian government 
reported the three first cases of COVID-19 on the 28th of February 2020, the 
national lockdown was instituted on the 16th of March, when Romania was already 
in the third infection scenario with 168 cases of confirmed COVID-19 (Romanian 
Health Minister, 2020). The national lockdown supposed measures as shutting 
down the schools, universities, closing places as bars, pubs, restaurants, shopping 
malls, theaters and cinema, and gyms. In other words, all commercial, retail 
business and industries were shut down. The Romanian government recommended 
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measures as staying at home, self-quarantined and/ or restricted movement during 
the lockdown. 

The pandemic situation is a crisis with effects on the physical and mental 
health as well with economic and social effects. Studies reported that the early 
stages of pandemic and outbreak as well as the later ones have elicited negative 
emotions as anxiety, fear or concern (Ahorsu et al., 2020, Wang et al., 2020). 
During this period, people are forced to find ways to adapt to this new reality 
characterized by fear of infection, job lost or even death. One of the possible ways 
to cope with this new, unknown and uncertain reality is to use psychoactive 
substance such as alcohol. Alcohol and other psychoactive substances inhibit the 
nervous systems, which make people at that moment to have a lower level of 
anxiety or stress and to feel relief (Abrahao, Salinas, & Lovinger, 2017). In 
addition, because many countries have reported rises of alcohol sales during the 
COVID-19 lockdown (Eurocare 2020, Nielson, 2020), it was suggested that 
alcohol (mis)use may be one of the major public health concern during this period, 
as well as one of the long-term consequence of the pandemic. Romanian media 
also reported rises in alcohol sales (Romania Europa Libera, Stirile ProTV). 
However, there are also media which reported a decrease in alcohol consumption 
(EVZ, 2020; Adama, 2020). This may be caused by the shut down of restaurants,  
in coffee shops, pubs and bars. 

Previous research has suggested that during dramatic events, such as economic 
crises or natural disasters, people tend to drink more alcohol, to have more and 
more frequently episodes of heavy drinking (Abrahao et al., 2013; Flory et al., 
2009; Mucci et al., 2016; North et al., 2011). This behavioral pattern can be 
explained by both the Stress and Coping Theory and the Self-Medication Hypothesis. 
The former suggests that life stressors which can be caused by dramatic events lead 
to alienation, distress, usage of avoidance coping, and all of these in turn could lead 
to substance misuse (Kaplan 1996), while the second posits that adults may use 
alcohol and other psychoactive substance for relieving the psychological suffering 
(Khantzian, 1997). Moreover, this type of drinking, to cope with the psychological 
distress elicited by events or moments with high level of stress correlates with the 
risk of developing alcohol related problems (Cooper et al., 2016). During COVID-19 
pandemic, people may experience high level of stress and uncertainty (Taylor, 2019), 
high level of infection fear, fear of dying, anxiety, symptoms of post-traumatic 
stress, irritability, depressive symptoms and high emotional disturbance (for a 
review see, Brooks et al., 2020). Thus, those who experience high level of stress 
may be most likely to use alcohol in order to cope with the present situation. 

Among personal factors affecting the (mis)use of alcohol during adversity 
times, social demographic variables and perceived stress have been suggested to 
have an important influence. On the other hand, social influence was suggested to 
be an important predictor of alcohol consumption. 

There are some gender’s differences relevant to the general (mis)use of 

alcohol, as well as for the (mis)use of alcohol during the COVID-19 outbreak. 

Previous research has shown that men drink more than women (Keefe & NewComb, 
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1996; OECD, 2018). In addition, it was suggested that culture and socio-economic 

country situation may influence drinking patterns. Small differences between 

men’s and women’s alcohol consumption level was found in North Europe, while 

in Eastern-Europe countries were significant differences on alcohol consumption, 

men drinking more than women. In addition, some research has suggested that men 

tend to drink more than women in economic stressful situations (de Goeij et al., 

2015, Brown and Richman, 2012). However, a recent study showed that during 

COVID-19 pandemic, American women drank more than men to cope with the 

pandemic related-stress (Brooks et al., 2020; Rodriquez, Litt & Stewart, 2020), 

while other two studies suggested no significant gender difference (Chodkiewicz  

et al., 2020; Wardell et al., 2020). Contrary to the results of Brooks and colleagues 

(2020) and Rodriquez and colleagues (2020), Dawson, Grant and Ruan (2005) 

found that even if women experience more stress comparing to men, they drink less 

alcohol comparing to men in stressful situations. This is in accord with Rehm and 

colleagues (2020) prediction, that men will drink more during the COVID-19 

lockdown. From the above presented studies, we can observe that the results 

related to gender and alcohol (mis)use during stressful situations are mixed, 

suggesting the need of conducting more studies for shedding the light on this link. 

Age is another important demographic variable for alcohol (mis)use during 
stressful situations. Previous research has reported that drinking patterns vary 
depending on age and alcohol consumption level is increasing by age (McKee  
et al., 2000; OECD, 2015). In addition, a recent poll showed that adults and middle 
age Canadians drunk 25% more alcohol during the COVID-19 pandemic, and 44% 
of them reported that the reason for this increase is due to the perceived stress 
experienced in these times (Canadian Centre on Substance Use and Addiction, 2020). 

Perceived stress is another individual factor which influences alcohol 
consumption. Previous research has reported mixed results on this factor. On the 
one hand, there are studies which suggested that in times with high level of stress 
people are drinking more (Jennison, 1992; Stockwell, 1985). On the other hand, 
other studies reported no link between alcohol use and stress (Akers & Dwyer, 
1988). However, studies which have assessed the link between alcohol use and 
stress during COVID-19 pandemic reported a positive association between stress 
and drinking behavior (Rodriquez et al., 2020; Wardell et al., 2020). 

Most research on alcohol use and social influence was carried out with 
adolescent samples. In general, it was suggested that adolescents drink more when 
they are accompanied, when they want to join a group, or when they need/want to 
respect a social norm (Colder & Chassin, 1999; for a review see, Leung, 
Toumbourou, & Hemphill, 2014). In addition, the same pattern is valid for 
emerging adults (Quinn & Fromme, 2011; Varela & Pritchard, 2011). Furthermore, 
in the context of COVID-19 lockdown, it was studied the effect of living alone on 
alcohol (mis)use. Living alone during pandemic supposes restricted access to social 
support, which in turn may cause greater stress. Wardell and colleagues (2020) 
found that living alone was the only predictor of high level of solitary drinking. 
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2. THE PRESENT STUDY  

Few studies have examined the link between individual and social factors and 

alcohol consumption during COVID-19 lockdown. Moreover, it appears that so far 

the results on gender and perceived stress as individual factors and alcohol 

consumption show different association patterns. In addition, there is no research 

on the impact of social influence on alcohol consumption during the COVID-19 

lockdown. Furthermore, no moderation analysis was performed for the link between 

social factors and alcohol consumption. This crisis is different compared to all the 

other people have experienced in the last decades. Its impact on medical, social and 

societal, economic, religious and cultural level is experienced. Thus, it is of great 

interest to understand the dynamics between the use of alcohol and different 

personal and social variables in this challenging time. 

More precisely, the present study is built on the emerging research showing 

that the COVID-19 outbreak is impacting both psychological distress and alcohol 

consumption, by examining (a) the alcohol consumption differences at individual 

and social factors, (b) the predictive role of individual and social factors on alcohol 

consumption and (c) the possible moderators of the link between social factors and 

alcohol consumption. 

3. METHOD 

3.1. PARTICIPANTS 

The initial sample consisted of 263 participants. One participant was excluded 

because he did not meet the inclusion criteria – being 18 or older for participating 

in the present study. Thus, the final sample consisted of 262 (75% women), age 

ranges between 18 to 77 years (M = 27.21, SD = 9.28), more than half of 

participants (58%) living in the urban areas. 70% of participants were involved in a 

romantic relationship (33.6% involved in a non-marital romantic relationship;  

7.6% were engaged and 29% were married), while 30% were single at the moment 

of the study. Related to the education level, half of participants graduated with a 

high school diploma, 43% of them graduated with a bachelor or master’s degree, 

while 7% graduated from middle or primary school. Almost half of participants 

(43%) were employed, 40% were students, 9% were unemployed due to COVID-19 

pandemic, 7% were unemployed, while 1% were retired. 

3.2. MEASURES 

Socio-demographic questions. This section includes socio-demographic 

questions such as gender, age, level of education (with six response options: 

primary school, 10 mandatory classes, professional school, high school, bachelor, 

and master), partner relationship status (with four response options: single, involved in 
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a committed relationship, engaged, married), professional status (with four response 

options: student, employed, unemployed because of the Covid-19 pandemic, 

unemployed, retired), living area (with two response answers: urban and rural areas). 

Perceived stress. A Romanian translation of Perceived Stress Scale (Cohen, 

Kamarck, & Mermelstein, 1994) to assess the stress in the last 2 months, when the 

national lockdown was implemented by the Romanian government was used.  

PSS is a self-reporting scale which contains 9 items on a 5-Likert point scale. 

Reliability was assessed and Cronbach’s Alpha value was .72. 

Social influence. This scale was developed by the study’s authors to assess 

the influence of friends or family members on participants for drinking alcohol in 

the last two months of COVID-19 lockdown. This scale consists of 3 items (“When 

I speak with other people (telephone, video, audio) and they drink.”; “When people 

I speak to encourage me to drink”; “When persons I am living with offer me a 

drink”), assessed on a 6-Likert point scale (1 – not at all, 5 – very much, 6 – not 

applicable). We assessed the reliability and Cronbach's Alpha was .78. 

Alcohol consumption. The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) 

(Babor & Grant, 1989) adapted to the Romanian population by Vraști (1997) was 

used to assess the (mis)use of alcohol during the COVID-19 lockdown. This test 

consists of 10 items grouped in four dimensions: (a) alcohol consumption (items 1 

to 3), (b) consumption behavior (items 4 to 6); (c) psychological consequences of 

alcohol consumption (items 7 and 8) and (d) harms caused by alcohol consumption 

(items 9 and 10). For the purpose of this study, we used for analyses only the first 

factor – alcohol consumption. The Cronbach’s Alpha was .74. 

3.3. PROCEDURE 

Participants were recruited through social networks, more precisely through 

Facebook. To do so, we posted the announcement for the study together with the 

link where the questionnaires could be filled out. The potential participants were 

provided with the information related to the research main objectives and inclusion 

criteria: being 18 years old or older. All participants signed an informed consent 

form to participating in the study and they were provided with an email address 

where they could send their possible thoughts about the study. 

In order to reach the study aims, when filling in the scales for this study, 

participants were asked to think of their feelings, emotions and behaviors of the 

first two months when the lockdown because of COVID-19 was implemented  

by the Romanian government. The data collection was run between May 3rd and 

May 11th, but the majority of participants filled in the questionnaires between  

May 3rd and 5th. On May 15th the Romanian government changed from emergency 

state (which supposed lockdown) to alert state (which supposes more relaxing 

measures such as opening the terraces, the schools, or gyms). 
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4. RESULTS 

The results are organized in three sections: (a) in the first section, we will 

present the differences on individual and social factors related to the first two 

months of COVID-19 lockdown alcohol consumption; (b) in the second section, 

we will present the associations and the predictive role of individual and social 

factors on first two months of COVID-19 lockdown alcohol consumption; (c) the 

possible moderating role of age and gender on the link between social influence 

and alcohol consumption in the first two months of COVID-19 lockdown will be 

presented in the third section. 

In the following, we will present the results related to the first aim. 

An independent t-test was conducted to compare whatever there are differences 

between (a) women and men; (b) emerging adults (18–29 years old) and adults 

(over 29 years old); (c) persons with a high and low level of perceived stress in the 

first two months of COVID-19 lockdown; and (d) persons with a high and low 

level of social influence in the first two months of COVID-19 lockdown on the 

alcohol consumption. The groups for low and high levels of perceived stress and 

social influence were computed based on the median of each variable (perceived 

stress and social influence). 

Means and independent t-test results are presented in Table no. 1. As can be 

seen, in the two months of COVID-19 lockdown (March 16th – May 15th), men 

drank more alcohol than women, adults drank more alcohol than emerging adults 

and people with a high level of social influence drank more than those with a low 

level of social influence. However, participants with a high level of perceived 

stress did not drink more alcohol compared to those with a low level of perceived 

stress in the first two months of COVID-19 lockdown. 

Table no. 1 

Descriptive statistics and independent t-test results of individual and environment factors  

and alcohol consumption in the last two months of COVID-19 lockdown 

  Alcohol 

consumption M(SD) 

 t 

Gender Male  2.37 (1.03)  -5.67** 

Female M 1.76 (.65)  

Age Emerging adults 1.92 (.70)  -3.07* 

Adults 2.16 (1.00)   

Perceived stress  Low 1.88 (.81)  -.56 

High 1.94 (.81)  

Social environment 

influence 

Low  1.43 (.54)  -6.85** 

High 2.12 (.81)  

** p < .001 * p < .05 
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In the following, we will present the associations and the predictive role of 

individual and social factors on first two months of COVID-19 lockdown alcohol 

consumption. 

Correlations for all measures are presented in Table no. 2. Age was 

significantly positive correlated with alcohol consumption (r=.19, p< .05), and no 

significant association was either found with other measures. Perceived stress was 

significantly correlated with none of variables, while social influence was found to 

be significantly positive associated with alcohol consumption (r=.28, p< .001),  

but no significant association was found with the other variables.  

Table no. 2 

Correlations between all study measures 

Variables 1 2 3 4 

1. Age -    

2. Perceived stress -.00 -   

3. Social environment 

influence 

-.01 -.04 -  

4. Alcohol consumption .19* -.02 .28** - 

    ** p < .001 * p < .05 

  

In order to test whether individual and social factors would predict alcohol 
consumption during COVID-19 lockdown, we conducted regression analyses.  
For the model, we used only the variables which were found to significantly 
correlate with the criteria variable. We added to the model gender.  

For testing whether gender, age, social influence would predict alcohol 
consumption during the Romanian COVID-19 lockdown, we conducted multiple 
regression analysis with gender, age and social influence entered simultaneous as 
predictors of alcohol consumption during COVID-19 lockdown. The results of the 
regression indicated that these three variables explained 22% of alcohol consumption 
during COVID-19 outbreak variance (F(3, 261) = 25.51, p< .001, R² = .22).  

In order to test if gender and age would moderate the link between social 
environment influence and alcohol consumption during the COVID-19 lockdown, 
firstly we created new variables based on the multiplications between social 
influence and each possible moderator (age and gender). Second, we ran two linear 
regression analyses for each moderator. For example, we ran one linear regression 
with alcohol consumption during the COVID-19 lockdown (as dependent variable), 
gender, the interaction between gender and independent variable (social influence) 
and social influence as independent variables. The same procedure was used in 
case of age as possible moderator. 

In the case of age, we found no significant results (b = .009, p > .05). In the 
case of gender, we found no significant results for the effect of gender on alcohol 
consumption during the COVID-19 lockdown (b = -.29, p > .05), but we found 
significant results for the effect of social influence and alcohol consumption during 
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the COVID-19 lockdown (b = -.31, p < .05), as well as for the interaction effect of 
social influence and gender (b = .46, p < .001). In the following, we tested one 
model, alcohol consumption being the criteria, while social influence being the 
predictor, and gender the moderator. 

Gender was added as moderator for the regression analysis of social influence 

and alcohol consumption. Gender, social influence and their interaction term 

accounted for a significant proportion of the variance of alcohol consumption,  

F(3) = 27.47, p< .001, R² = .24, b = .46, t(258) = 3.96, p = .001. The results related 

to the conditional effects of the focal predictor at values of the moderator showed 

that there is a significant effect of social influence on alcohol consumption during 

COVID-19 lockdown for both groups (b women = .15, p< .001, CI: .0705; .2330, 

and b men =.62, p< .001, CI: .4022; .8384). However, as it can be also seen from 

Figure no. 1, men with high social influence had the higher level of alcohol 

consumption during COVID-19 lockdown. 

 
Figure no. 1. The interactive effect of gender and social influence  

on alcohol consumption during COVID-19 lockdown.  

5. DISCUSSION 

The present study aimed to (a) assess the differences on individual and social 

factors related to the alcohol consumption; (b) examine the associations and the 

predictive role of individual and social factors on alcohol consumption; (c) explore 

the possible moderating role of age and gender on the link between social influence 

and alcohol consumption in the first two months of COVID-19 lockdown in a 

Romanian community sample. 

Alcohol 

consumption 

Women 

Men 
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Thus, our results provide preliminary evidence on individual differences 
(gender and age) and social (social influence) factors and alcohol consumption 
during the COVID-19 outbreak. More precisely, we found that men drank more 
alcohol compared to women, and adults and middle aged participants drank more 
than emerging adults. Previous research on gender differences of alcohol consumption 
during the COVID-19 outbreak have reported mixed results. Specifically, Rodriquez 
and colleagues (2020) found that women drank more alcohol during the COVID-19 
outbreak for coping with psychological distress triggered by the pandemic, while 
Chodkiewicz and colleagues (2020) and Wardell and colleagues (2020) found no 
significant effect of gender in the grades of alcohol behavior or coping motives in 
either the initial stage of the pandemic or during of it. However, Rehm and 
colleagues (2020) predicted that men will drink more during the pandemic. Our 
results are consistent with this prediction. One possible explanation for these mixed 
results is related to the tested hypotheses. Rodriquez and colleagues (2020) 
assessed gender differences on alcohol consumption level as a modality to cope 
with psychological distress triggered by the pandemic, Chodkiewicz and colleagues 
(2020) assessed gender differences at general level of alcohol consumption in an 
early stage of lockdown, while Wardell and colleagues (2020) assessed gender 
differences and coping motives and changes in alcohol consumption in the initial 
stage of lockdown. It can seen that these studies (including ours) assessed different 
facets of alcohol consumption during the lockdown, thus additional research with 
more diverse samples (socio-demographic and cultural background) will be needed 
to further elucidate the links between individual factors and alcohol consumption 
during the COVID-19 pandemic. 

The results related to age are consistent with previous studies. Chodkiewicz 
and colleagues (2020) also found that older participants drunk more than the 
younger ones. This may be because bars, pubs, coffees were shut down and classes 
were suspended/ or online. This may have prevented them or letting them without 
the opportunity to meet and drink. Moreover, emerging adults may have experienced 
less stress, less financial or family issues comparing to adults and middle aged 
adults, which in turn may lead them to drink less. 

Thus, our findings on gender and age differences suggest that future studies 
on alcohol consumption during the COVID-19 outbreak should focus on the 
specific needs of men and adults and middle age adults. 

One surprising result concerns the perceived stress. We did not find significant 
differences between persons with a high level of perceived stress and low level of 
perceived stress on alcohol consumption. Previous studies carried out found that 
persons with a higher level of distress during the Covid-19 outbreak drunk more 
alcohol (Rodriquez et. al, 2020). A possible explanation for the non-significant 
differences on this personal factor may be caused by participants’ perceived stress 
mean. In average, participants reported a low of perceived stress during the 
outbreak. This may be caused by the fact that participants filled in the questionnaires 
with a couple of days before the lockdown was lifted, so it is possible that their 
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level of perceived stress was influenced by this. However, even if we used the 
median, a central tendency index, previous suggested and used for creating two 
groups and testing groups differences (Field, 2005), most probably, we did not find 
differences between the two groups because of participants’ average low level of 
perceived stress. 

Our results suggest that people with high level of social influence drank more 
compared to persons with low level of social influence. This result is consistent 
with the previous research on peer influence on alcohol consumption and parents 
role model in drinking behaviors (Leung, Toumbourou, & Hemphill, 2014; Quinn 
& Fromme, 2011; Varela & Pritchard, 2011). We suspect that in these challenging 
times, drinking together may have been a form of connectedness because of social 
isolation and physical distancing. However, we do not know how many drinks 
participants with high level of social influence had, if there are differences between 
participants with high and low level of social influence and if the drinking episodes 
had a negative impact on mental health or overall functioning. 

In addition, we also tested the predictive role of individual and social factors 
on alcohol consumption during the COVID-19 outbreak. We find that gender, age 
and social influence explain 22% of alcohol consumption during the COVID-19 
outbreak. Our results are consistent with previous results on alcohol consumption 
during COVID-19 lockdown. Rodriquez and colleagues (2020) also reported that 
gender and age are important predictors of alcohol (mis)use during this period. 
Additional to these individual factors, they also found that COVID-19 distress was 
an important alcohol (mis)use predictor. 

Furthermore, we also examined the moderating role of age and gender. The 
results revealed that age does not moderate the link between social influence and 
alcohol consumption during COVID-19 outbreak, while gender does. The link 
between social influence and alcohol consumption was significant for both, women 
and men, however, for men the link was stronger. In other words, men with high 
level of social influence drank more. These findings contribute to the literature of 
COVID-19 effects on human functionality, by provide preliminary information for 
a at-risk group. We suppose that men drink more for coping with psychological, 
economic and social challenges. Previous studies have shown that drinking in order 
to cope with life dramatic events is associated with more problematic drinking 
behaviors such as alcohol addiction (Cooper et al., 2016). Thus, practitioners, 
governmental or non-governmental organizations may want to take into account 
the possible effects of coping reasons on alcohol consumption when designing 
prevention actions or interventions for this at-risk group. 

Despite its strengths, the present study has also limitations. Foremost among 
these is related to the temporal relationships. We did not assess the alcohol 
consumption before the outbreak. Thus, we do not know if and how the drinking 
patterns change by time, during and because of the COVID-19 outbreak. In addition, 
we did not assess the number of drinks and the psychological or mental health 
related-effects of drinking in contexts of social influence. Furthermore, we did not 
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assess the reasons for which people drink during this period. Future studies should 
assess these issues for providing a better understanding of this complex situation. 

In conclusion, we added new knowledge on COVID-19 outbreak impact on 

people life, by providing (a) differences on individual and social factors at alcohol 

consumption level; (b) associations and the predictive role of gender, age and 

social influence on alcohol consumption; and (c) the contexts under which the 

associations between individual factors and social factors (social influence) and 

alcohol consumption are valid. 

Received: 19.05.2021 
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REZUMAT 

 
Obiectivul principal al articolului de față a fost de a examina factorii individuali și de mediu, 

predictorii și moderatorii consumului de alcool pe parcursul carantinei instituite din cauza pandemiei 

de COVID-19. Utilizând un eșantion de 262 de participanți, din comunitate (75% femei, M = 27,21, 

SD = 9,28), am găsit diferențe la nivelul vârstei și genului în ceea ce privește consumul de alcool pe 

parcursul primelor două luni de carantină. În plus, rezultatele au arătat că genul, vârsta și anturajul 

prezic pozitiv consumul de alcool pe parcursul carantinei. În cadrul acestui studiu, au mai fost 

analizate și posibilul rol moderator al genului și al vârstei pentru prezicerea consumului de alcool pe 

parcursul carantinei. Rezultatele au arătat că doar genul moderează legătură dintre anturaj și consumul 

de alcool în timpul carantinei instituite din cauza pandemiei de COVID-19. 

https://evz.ro/romanii-au-baut-mai-putin-in-autoizolare-dar-au-mancat-mai-mult.html
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Abstract 

The therapeutical aliance has been consistently linked to positive therapy outcomes. Alliance-
focused psychotherapy research on children is rather scant, but it shows that client perceptions tend to 
better predict outcomes compared to therapist perceptions. However, psychometric evaluations of 
working alliance abstract away preferential perspectives of the individual client. Our study aims to 
explore the subjective perspectives using a mixed method, the Q methodology. And after, use its 
results to address quantitative questions relating to the link between attachment and the perceived 
quality of working alliance of a gender-balanced sample of 20 institutionalized children. Findings 
reveal patterns of subjective perspectives with specific associations with attachment styles that may 
be used to predict dissimilarities between child and therapist-perceived assessment of their working 
alliance. 

Cuvinte-cheie: tipare de atașament, copii instituționalizați, psihoterapie, alianță terapeutică, 
metodologia Q. 

Keywords: attachment styles, institutionalized children, psychotherapy, working alliance,  
Q methodology. 

1. INTRODUCERE 

Conform perspectivei evoluționiste, tiparele de atașament au fost selecționate 
datorită valorii pe care o aduc supraviețuirii – mai exact, pentru a crește șansele de 
supraviețuire ale copilului pe termen lung, permițându-i-se stabilirea unui echilibru 
între explorarea mediului și obținerea securității. 

Funcția principală a atașamentului copilului este aceea de protecție față de 
amenințările mediului (Bowlby, 1988). Din relația cu părintele, copilul primește 
hrană, învață despre mediu și despre construirea relațiilor sociale, iar atașamentul 
securizant susține procese mentale care reglează emoțiile, reduc frica și generează 
insight și empatie – acestea fiind, de fapt, reprezentări mentale ale modelului intern 
de lucru (Bowlby, 1980). 
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Teoriile atașamentului oferă un cadru de dezvoltare esențial pentru 
înțelegerea modului în care individul creează relații în copilărie, dar și la viața 
adultă. Un atașament calitativ, format în copilăria timpurie, oferă individului 
posibilitatea de a construi relații bazate pe încredere și, mai apoi, de a deveni un 
adult autonom. Pe de altă parte, un atașament insecurizant poate avea efecte 
devastatoare. Atunci când copilul nu se poate baza pe un adult care să răspundă 
nevoilor lui în momentele de distres, acesta nu va învăța cum să se liniștească 
singur și cum să-și gestioneze propriile emoții. Iar la un adult cu atașament 
disfuncțional, probabilitatea de a dezvolta o tulburare mintală crește (Thomas & 
Bifulco, 2012). 

Deși se discută despre importanța relației terapeutice în lucrul cu copiii 
(DiGiuseppe, Linscott, & Jilton, 1996) și se cunoaște faptul că aceasta contribuie la 
rezultatele pozitive la terapia cu adulți (Koole&Tschacher, 2016; Nienhuis et al., 
2018; Leibovich et al., 2020), cercetarea asupra relației terapeutice din psihoterapia 
copilului a fost neglijată, existând relativ puține studii care examinează procesul 
psihoterapeutic la copii. 

Literatura sugerează că atât la adulți, cât și la copii, relația terapeutică prezice 
beneficiile terapiei, iar percepția clientului tinde să prezică mai bine efectele 
comparativ cu percepția terapeutului (Horvath&Luborsky, 1993; Marziali& Alexander, 
1991; Shirk&Saiz, 1992). 

2. METODE ȘI PROCEDURI 

2.1. OBIECTIVELE CERCETĂRII 

Studiul de față îmbină metode cantitative și calitative pentru a descoperi 
relații informative între stilurile de atașament și calitatea percepută a relației 
terapeutice. Utilizând metodologia Q, vor fi extrase tiparele de opinie subiectivă 
(factori) ale copiilor în legătură cu calitatea relației terapeutice. Acestea vor fi 
interpretate și corelate cu stilurile de atașament ale copiilor (securizant vs insecurizant).  

Un al doilea obiectiv va fi atins prin mijloace cantitative clasice. Se va utiliza 
formatul psihometric al instrumentului de investigare a alianței terapeutice (în 
versiunea pentru copii și în cea pentru terapeuți) pentru a verifica în ce măsură 
corelația dintre evaluarea alianței de către terapeut și de copil diferă în funcție de 
atașament. 

2.2. IPOTEZE 

Presupunem că, utilizând metodologia Q, vom găsi tipare de alianță între 
copiii cu atașament securizant și cei cu atașament insecurizant. De asemenea, ne 
așteptăm ca interpretarea acestor factori să releve mai frecvent tipare disfuncționale 
de alianță la copiii cu atașament insecurizant, față de cei cu atașament securizant. 
Presupunem că în cazul copiilor cu atașament insecurizant, corelația dintre calitatea 
alianței percepute de terapeut și cea percepută de copil va fi mai scăzută decât cea 
găsită în cazul copiilor cu atașament securizant. 
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2.3. EȘANTION 

Eșantionul a fost format din 20 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 5.33 

și 17.75 ani (M=11.53, SD=4.21), de ambele genuri (10 de gen feminin și  

10 masculin). Copiii au fost selecționați din cadrul unui centru de tip rezidențial 

pentru copiii străzii din București. Doar participanții alocați grupului de tratament 

au fost incluși în studiu. Evaluarea stilului de atașament s-a făcut înaintea începerii 

programului de intervenție. Evaluarea calității percepute a alianței a fost realizată 

după primele șase ședințe de terapie. Instrumentul de evaluare a alianței terapeutice 

a fost prezentat copiilor și tinerilor, mai întâi în formatul psihometric și apoi în 

formatul Q sort. Această ordine este foarte importantă, astfel încât procesul de 

sortare să nu contamineze tiparul de răspuns la formatul psihometric. Atât forma 

psihometrică a TASC-r, cât și sortarea Q a afirmațiilor au fost completate de copii 

și tineri cu ajutorul unui voluntar temporar din cadrul centrului, student la 

facultatea de psihologie, care a prezentat instructajul și a asistat copiii în procesul 

de completare. 

2.4. VARIABILE ȘI INSTRUMENTE 

O fișă de informații a fost creată pentru a culege informații relevante despre 

copil, părinții săi, familia de proveniență și datele demografice. Aceasta a fost 

completată înaintea chestionarelor și a presupus consultarea personalului din centru. 

Chestionarul de Clasificare a Stilurilor de Atașament (Attachment Style 

Classification Questionnaire – ASCQ) (Finzi et al., 1996; Finzi et al., 2002) 

conține 15 itemi împărțiți în trei factori, conform celor trei stiluri de atașament 

propuse de Ainsworth et al. (1978) și identifică atașamentul sigur, anxios/ambivalent și 

evitant. Copiii sunt rugați să citească fiecare item și să aleagă răspunsul care îi 

descrie cel mai bine, cu scoruri de la 1 (foarte neadevărat) la 5 (foarte adevărat) 

(Finzi et al., 2000). Consistența internă raportată de autorii chestionarului (Finzi-

Dottan, Manor&Tyano, 2006) este adecvată (alpha = .70–.81). 

Forma revizuită a Scalei de Alianță Terapeutică pentru Copii (TASC-r) este 

folosită pentru măsurarea relației terapeutice de-a lungul tratamentului. Este compusă 

din 12 itemi, cu o scală Likert de cinci puncte, pe care o completează atât copilul, 

cât și terapeutul. Instrumentul prezintă o consistență internă bună (alpha = .88–.96) 

în cazul adolescenților traumatizați sau cu tulburări mintale (Ormhaug, Shirk & 

Wentzel-Larsen, 2015; Creed &Kendall, 2005), stabilă în ceea ce privește numărul de 

ședințe și consistențe interne chiar mai mari pentru terapeuți (alpha = .94–.96). 

Itemii se scorează pe o scală de la 1 (foarte neadevărat) la 5 (foarte adevărat), 

iar scorul total obținut se calculează în funcție de acela obținut la fiecare dintre cei 

12 itemi. În acest studiu, s-au utilizat versiunea pentru copii, versiunea pentru 

terapeuți și o versiune adaptată de autor pentru Q sort (itemii rămân neschimbați, 

doar scala/grila este modificată pentru adecvarea la metodologia Q). 
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2.5. METODOLOGIA Q 

Metoda de culegere a datelor asociată metodologiei Q implică rugarea 

participanților să sorteze o listă de afirmații pe un subiect anume, grupându-le într-o 

grilă cvasinormală. Grupările obținute în acest fel reflectă nivelul acordului 

indivizilor cu afirmațiile în cauză. Sortările Q ale unui număr de participanți  

(în general, relativ mic) sunt trecute printr-un proces de analiză factorială specific 

metodei, care utilizează o abordare sistematică și riguroasă pentru a identifica un 

set restrâns de factori comuni (Frost & Shaw, 2015). Astfel, rezultă cluster-ii 

corelați ai itemilor sortați prin Q sort, în aceeași manieră, de indivizi diferiți. Deși 

metoda caută tipologii, permite apariția unor perspective nebănuite sau surprinzătoare 

datorită operațiunilor autoreferențiale ale celor ce sortează. Acest lucru face ca 

metodologia Q, prin modul unic de a îmbina paradigmele calitative și cantitative, 

să fie de foarte mult folos cercetării în psihologie, atunci când se dorește investigarea 

generalizabilității experiențelor, al împărtășirii unor aspecte subiective cu alți 

oameni (Frost & Shaw, 2015). 

Metodologia Q presupune o metodă de evaluare adecvată lucrului cu copiii, 

mai intuitivă și mai antrenantă decât chestionarele clasice (Ellingsen, Shemmings & 

Størksen, 2011; Ellingsen, Thorsen & Størksen, 2014). Metodologia și analiza 

statistică sunt, cel mai adesea, aplicate pe eșantioane mici (ex. n=13 pentru un studiu de 

referință citat în majoritatea lucrărilor despre metodologia Q – Shinebourne & Adams, 

2007). Aceasta este adesea utilizată pentru a separa opinii ale profesioniștilor de 

cele ale clienților/pacienților, acolo unde ar putea apărea neînțelegeri, nepotriviri și 

viziuni discordante. 

În cercetarea de față, am ales itemii instrumentului psihometric TASC-r 

pentru a construi un Q sort. Cei 12 itemi sunt afirmații naturale, referitoare la trăiri 

subiective apărute pe parcursul terapiei, ce satisfac criteriile metodologice pentru  

Q sort. Spre deosebire de instrumentul psihometric, ce dorește să cuantifice 

calitatea percepută a alianței terapeutice, în baza unei scale predefinite, aici scopul 

este acela de a descoperi configurațiile comune de trăiri pe care participanții le au 

în legătură cu alianța terapeutică. 
 

 

Acord puternic Acord Neutru Dezacord Dezacord puternic 

     

     

     

     

Figura nr. 1. Grila cvasinormală de Q sort pentru cei 12 itemi ai TASC-r. 
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2.6. ANALIZA DATELOR 

Studiul de față are în vedere o extindere către încorporarea analizei 

discursului copiilor și tinerilor pe parcursul unor sarcini terapeutice, iar apoi, 

utilizarea modelării statistice pentru a explica modul în care perspectivele derivate 

din sortările Q ar putea influența comportamentul. 

Metodologia Q, ca metodă analitică, presupune două etape majore. Prima 

constă în aplicarea unei tehnici multivariate de reducere dimensională. Am ales să 

aplicăm tehnica cel mai frecvent utilizată – Analiza Componentelor Principale 

(PCA). Astfel, inițial, se construiește matricea de corelație între sortările Q, apoi 

PCA o reduce în componente (denumite factori, conform tradiției), sunt păstrate 

componentele cu cea mai multă variabilitate explicată, iar apoi acestea sunt  

rotite astfel încât să se obțină o structură mai simplă și mai interpretabilă a datelor. 

Watts & Stenner (2005) descriu mai multe criterii pentru selectarea numărului de 

componente ce ar trebui păstrate: inter alia, cantitatea de variabilitate explicată, 

eigenvalue-uri mai mari de un nivel-prag specificat a priori și o soluție de 

compromis între complexitate și interpretabilitate. În studiul de față, decizia 

selectării numărului de factori nu a fost una dificilă, fiind informată atât de 

interpretabilitate, cât și de criteriile tradiționale: mai multe sortări Q au încărcări 

mari pe fiecare dintre factori, toți factorii au eigenvalue-uri peste 2, iar procentul 

minim de variabilitate explicat de un factor este de 13%. Am optat pentru aplicarea 

unei rotații Varimax, care este, de asemenea, cea mai utilizată în studiile cu 

metodologie Q. 

A doua etapă a analizei presupuse de metodologia Q este și cea mai specifică 

pentru aceasta. În primul rând, sunt marcate acele sortări care vor defini fiecare 

dintre factori. Scopul marcării este de a obține cele mai bine diferențiate perspective. 

Astfel, doar cele mai reprezentative sortări Q pentru fiecare factor vor fi marcate, 

ceea ce înseamnă, de asemenea, că doar acestea vor fi utilizate în calculele 

următoare. Marcarea automată a afirmațiilor este cea mai utilizată în software-urile 

moderne și se bazează pe două criterii: dacă încărcările pe factor sunt suficient de 

mari (pragul de semnificație de p<.05) și dacă pătratul încărcării pe factor este mai 

mare decât suma pătratelor încărcărilor pe toți ceilalți factori. În al doilea rând, se 

calculează scorurile afirmațiilor pentru fiecare factor: scoruri z și scoruri la factor. 

Scorurile z indică relația dintre afirmații și factori (cât de mult corespunde fiecare 

factor cu afirmația), fiind o medie ponderată a scorurilor date de sorturile Q 

marcate pentru fiecare dintre afirmații. Scorurile la factori sunt obținute prin 

rotunjirea scorurilor z în direcția matricei valorilor discrete din grilă (în cazul de 

față, grila cvasinormală). La finalul analizei se obțin factorii, fiecare dintre ei 

reprezentând o perspectivă, iar fiecare perspectivă reprezentând o sortare Q ipotetică, 

reconstruită din scorurile la factori. Pentru compararea factorilor, se utilizează: 

numărul de sortări Q marcate, fidelitatea compozită și eroarea standard a scorurilor 

factorilor. Din motive de spațiu, o parte dintre acestea vor fi omise din secțiunea de 
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rezultate. Toate analizele din acest studiu au fost realizate cu ajutorul mediului 

computațional de statistică R (R Core Team, 2016), utilizând librăriile qmethod 

(Zabala, 2014), psych (Revelle, 2018) și irr (Gamer et al., 2012). 

3. REZULTATE 

Conform celor prezentate în subcapitolul anterior, analiza specifică 

metodologiei Q a vizat extragerea perspectivelor asupra celor 12 afirmații din 

TASC-r. Perspectivele aparțin celor 5 factori pe care am decis să-i extragem după 

inspectarea mai multor soluții. Astfel, au fost calculate încărcările pe factor a 

fiecăreia dintre cele 20 de sortări Q (aparținând celor 20 de subiecți), împreună cu 

marcarea lor, pentru a defini factorii aferenți în etapele următoare.  

Sortările marcate pentru fiecare factor vor fi prezentate în ceea ce urmează. 

Sortările pentru Factorul 1: 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sortările pentru Factorul 2: 1, 3, 

15, 18, 19. Sortările pentru Factorul 3: 4, 16, 17. Sortările pentru Factorul 4: 2, 5, 8. 

Sortările pentru Factorul 5: 6, 7, 20. 

Tabelul nr. 1 

Caracteristici generale ale factorilor derivați 

Factor 
Coef. mediu 

de fidelitate 

Nr. 

încărcări 
Eigenvalue 

Proc. varianță 

explicată 

Fidelitate 

compozită 

SE scoruri 

factori 

Factor 

1 
0.8 6 4.5 23 0.96 0.20 

Factor 

2 
0.8 5 3.7 18 0.95 0.22 

Factor 

3 
0.8 3 3.4 17 0.92 0.28 

Factor 

4 
0.8 3 2.9 14 0.92 0.28 

Factor 

5 
0.8 3 2.6 13 0.92 0.28 

 

Din punctul de vedere al asemănării dintre factori, Factorul 1 împarte unele 

similarități în termeni de decizie a sortării cu Factorul 2, Factorul 3 și Factorul 5.  

În rest, mai există similarități între Factorul 2 și Factorul 5. Cu toate acestea, 

similaritățile nu sunt deloc mari. 

Pentru a analiza ce anume diferențiază factorii și rolul pe care îl joacă fiecare 

dintre afirmații în această diferențiere, a fost condusă o analiză asupra afirmațiilor 

de diferențiere și de consens între perechile de factori prin compararea scorurilor z 

(neprezentate aici). Din această analiză se poate vedea că Factorul 2 se distinge 

prin intermediul afirmațiilor 1, 2, 6 și 9, în timp ce Factorul 3 este distins de 

afirmațiile 3, 8 și 9. Afirmațiile 5 și 12 ajută la distingerea factorilor 4 și 5,  

iar restul afirmațiilor diferențiază Factorul 1 de ceilalți factori. 
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Tabelul nr. 2 

Fiecare afirmație și locul său pe grila sortărilor Q ipotetice (perspectivele fiecărui factor) 

Afirmații/Itemi F1 F2 F3 F4 F5 

1. Îmi place să petrec timp cu psihologul meu. 2 0 1 1 2 

2. Mi se pare greu să lucrez cu psihologul la rezolvarea problemelor din 

viața mea. 
-1 0 -1 -1 -2 

3. Mi se pare că psihologul meu este de partea mea și încearcă să mă 

ajute. 
1 0 -2 0 1 

4. Lucrez împreună cu psihologul meu la rezolvarea problemelor mele. 1 0 0 1 0 

5. Atunci când sunt împreună cu psihologul, îmi doresc ca ședința să se 

termine cât mai repede. 
-1 -1 -1 -2 1 

6. De abia aștept să mă întâlnesc cu psihologul meu. 0 2 -1 1 1 

7. Mi se pare că psihologul stă prea mult timp să se ocupe de problemele 

mele. 
0 -1 0 0 -1 

8. Prefer să fac alte lucruri decât să mă văd cu psihologul. -2 -2 1 0 -1 

9. Folosesc timpul petrecut cu psihologul pentru a face schimbări în viața 

mea. 
0 1 2 -1 0 

10. Îmi place psihologul meu. 1 1 1 -1 0 

11. Aș prefera mai degrabă să nu mai lucrez la problemele mele împreună 

cu psihologul. 
-1 -1 0 0 -1 

12. Cred că eu și psihologul meu lucrăm bine împreună atunci când 

rezolvăm problemele mele. 
0 1 0 2 0 

 

Perspectivele au fost denumite astfel încât să nu se facă o confuzie între 

acestea și tipurile de atașament, în felul următor: perspectiva 1 – compliantă, 

datorită faptului că itemii cu relevanță în lucrul efectiv cu terapeutul au primit 

scoruri mari; perspectiva 2 – călduroasă, deoarece sugerează afecțiune și deschidere 

din partea copilului; perspectiva 3 – ambivalentă, din cauza ezitării și a nehotărârii; 

perspectiva 4 – preocupată, care descrie un profil atent la părerea celorlalți; și care 

nu dorește să deranjeze sau să supere terapeutul cu răspunsurile lui și, la final, 

perspectiva 5 – care descrie un tipar confuz, neîncrezător. 

În cazul studiului de față, în afara factorilor derivați prin metodologia Q și 

sortările care îi definesc, alte variabile importante sunt tipul de atașament și 

magnitudinea diferenței dintre evaluarea copilului și cea a terapeutului, în ceea ce 

privește relația terapeutică dintre ei. Din păcate, ASCQ, la fel ca majoritatea 

instrumentelor autodeclarative de atașament, nu permite categorizarea copiilor în 

funcție de diferitele tipuri de atașament, ci permite doar o evaluare dimensională a 

domeniilor atașamentului sigur, a celui anxios și a celui evitant. Din scorurile la 

atașamentul anxios și evitant, am derivat un scor compozit pentru atașament 

insecurizant, însă nu există vreo modalitate de comparație, încât să se poată stabili 

dacă un copil poate fi încadrat cu certitudine într-un tipar de atașament securizant 

sau insecurizant. Din acest motiv, analizele ce înglobează variabile legate de 

atașament vor fi, în esență, corelaționale. 
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Magnitudinea diferenței dintre evaluarea copilului și cea a terapeutului în 

ceea ce privește relația terapeutică dintre ei a fost calculată prin distanța euclidiană 

(diferența în modul) dintre scorurile copiilor și cele ale terapeutului la varianta 

psihometrică a TASC-r. Varianta psihometrică a chestionarului presupune că itemii 

contribuie în mod egal la înțelegerea constructului și măsurarea lui. Prin intermediul 

sortărilor specifice metodologiei Q, dorim să investigăm cum perspective cvasiunice 

asupra acestor itemi pot spune o poveste mai nuanțată, care poate să explice de ce 

ar varia evaluarea terapeutului de cea a copilului la acest chestionar. 

Astfel, în ceea ce urmează, vom prezenta grafic relația dintre scorurile 

aferente sortărilor marcate pentru a defini cei cinci factori și restul variabilelor de 

interes pentru studiu. 

Toți cei cinci factori prezintă niveluri satisfăcătoare ale atașamentului 

securizant, deoarece majoritatea copiilor din eșantion au înregistrat scoruri relativ 

înalte pentru copii instituționalizați. Cu toate acestea, Factorul 5 se remarcă prin 

nivelul net superior la acest capitol, fiind urmat de Factorul 1. La atașament anxios, 

cele mai ridicate nivele sunt asociate Factorului 3, respectiv 4. Diferențele dintre 

aceștia și Factorii 1 și 2 sunt mari, după cum prezintă tabelul cu valori ale 

mărimilor efectului, însă nu dorim să ne hazardăm, conducând comparații repetate 

(chiar și cu ajustare pentru numărul de comparații), deoarece cu un eșantion atât de 

scăzut, diferențele semnificative pot fi înșelătoare, chiar dacă ar apărea. 

Tabelul nr. 3 

Medii, abateri standard și valori d cu interval de încredere pentru Atașament Anxios 

 M SD Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Factor 1 14.17 4.26     

Factor 2 13.60 1.14 - [-, -]    

Factor 3  21.67 
2.52 

 

1.95 [0.20, 

3.62] 

4.67 [1.69, 

7.59] 
  

Factor 4  18.00 3.46 
0.95 [-0.55, 

2.39] 

1.99 [0.14, 

3.75] 

1.21 [-0.64, 

2.95] 
 

Factor 5  13.33 1.53 
0.23 [-1.17, 

1.61] 

0.21 [-1.24, 

1.64] 

4.00 [0.86, 

7.07] 

1.74 [-0.30, 

3.66] 
 

Notă: Valorile lui d sunt estimate pe baza Borenstein et al. (2009) și nu ar fi prezente în cazul în care 

ar exista varianță inegală. În paranteze pătrate sunt CI de 95%. 

 

La atașament evitant, cele mai ridicate niveluri sunt asociate Factorului 5, 

urmat de 4. Diferențele între Factorul 5 și Factorii 1 și 2 sunt foarte mari, însă, din 

nou, nu vom pune accent pe diferențe semnificative statistic, datorită eșantionului 

mult prea mic pentru a le legitimiza. 

Astfel, nesurprinzător, nivelurile crescute de atașament insecurizant se 

grupează în doar trei factori: Factorul 4, Factorul 3 și Factorul 5. 
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Tabelul nr. 4 

Medii, abateri standard și valori d cu interval de încredere pentru Atașament Evitant 

 M SD Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Factor 1 14.33 2.07     

Factor 2  14.60 1.14 
0.16[-1.04, 

1.34] 

 

 

 

 

 

 

Factor 3  13.67 3.51 
0.26 [-1.14, 

1.64] 

0.42 [-1.05, 

1.85] 

 

 

 

 

Factor 4  17.67 3.79 
1.25 [-0.32, 

2.74] 

1.29 [-0.35, 

2.85] 

1.10 [-0.72, 

2.80] 

 

 

Factor 5  20.00 4.00 
2.05 [0.27, 

3.75] 

2.17 [0.25, 

3.99] 

1.68 [-0.34, 

3.57] 

0.60 [-1.08, 

2.22] 
  

Notă: Valorile lui d sunt estimate pe baza Borenstein et al. (2009) și nu ar fi prezente în cazul în care 

ar exista varianță inegală. În paranteze pătrate sunt CI de 95%. 

 

În continuare, vom analiza modul în care se asociază factorii derivați cu 

magnitudinea diferenței dintre evaluarea copilului și cea a terapeutului, în ceea ce 

privește relația terapeutică dintre ei. Trebuie precizat din start că potrivirea dintre 

evaluările copiilor cu cele ale terapeutului este foarte mare. Kappa al lui Cohen 

pentru fidelitatea interevaluator (utilizând ponderi pătratice) a fost de .899 (z=4.04, 

p<.001). Speculăm că această potrivire mare ar putea fi legată de faptul că în șase 

ședințe cu acești copii, care raportează totuși niveluri bune de atașament securizant, 

se ajunge la un acordaj în ceea ce privește obiectivele lor de la relația cu terapeutul. 

Desigur, variabilitatea relativ scăzută din magnitudinea diferențelor dintre evaluări 

poate obscura unele relații importante ce ar fi putut fi surprinse prin acest studiu. 

Tabelul nr. 5 

Medii, abateri standard și valori d cu interval de încredere pentru Distanța euclidiană  

dintre evaluarea Copilului și cea a Terapeutului 

 M SD Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Factor 1 3.17 1.47     

Factor 2 2.40  1.14  
0.57 [-0.66, 

1.77] 

 

 

 

 

 

 

Factor 3 0.67  1.15  
1.80 [0.09, 

3.42] 

1.51 [-0.19, 

3.13] 

 

 

 

 

Factor 4  2.33  2.08  
0.50 [-0.93, 

1.89] 

0.04 [-1.39, 

1.47] 

0.99 [-0.79, 

2.67] 

 

 

Factor 5  3.67  2.31  
0.29 [-1.12, 

1.67] 

0.78 [-0.74, 

2.24] 

1.64 [-0.36, 

3.52] 

0.61 [-1.08, 

2.22] 
 

Notă: Valorile lui d sunt estimate pe baza Borenstein et al. (2009) și nu ar fi prezente în cazul în care 

ar exista varianță inegală. În paranteze pătrate sunt CI de 95%. 
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Tabelul nr. 6 

 Medii, abateri standard și corelații între magnitudinea Diferenței dintre evaluările  

Terapeutului și cele ale Copilului și atașamentul copilului 

Variabila M SD 1 2 3 4 5 6 

1.A. 

Securizant 
19.15 3.82       

2.A. Anxios  15.60 4.06 

-.16 

[-.56, 

.30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.A. Evitant  15.65 3.31 

.30 

[-.16, 

.66] 

-.15 

[-.56, 

.31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A. 

Insecurizant  
15.62 2.42 

.07 

[-.38, 

.50] 

.74** 

[.43, 

.89] 

.56* 

[.15, 

.80] 

 

 

 

 

 

 

5.RT 

Terapeut  
48.80 6.24 

.01 

[-.43, 

.45] 

-.21 

[-.60, 

.26] 

-.07 

[-.50, 

.38] 

-.22 

[-.60, 

.24] 

 

 

 

 

6.RT Copil  49.05 6.98 

.03 

[-.42, 

.47] 

-.11 

[-.52, 

.35] 

-.11 

[-.52, 

.35] 

-.16 

[-.56, 

.30] 

.90** 

[.75, 

.96] 

 

 

7.| RT Copil 

– RT 

Terapeut|  

2.55 1.70 

.07 

[-.39, 

.50] 

-.46* 

[-.75, -

.02] 

.49* 

[.07, 

.77] 

-.05 

[-.48, 

.40] 

-.04 

[-.48, 

.41] 

-.03 

[-.47, 

.42] 
 

Notă: Parantezele pătrate indică CI de 95% pentru corelații. * indică p< .05. ** indică p< .01. 

Tabelul nr. 7 

Rezultatele analizei de regresie liniară având ca criteriu Distanța euclidiană  

dintre evaluările Copilului și cele ale Terapeutului 

Predictor b b 95% CI sr2 sr2 95% CI Fit 

(Intercept) 3.17** [1.78, 4.55]   R2  = .308 

Factor 2 -0.77 [-2.82, 1.29] .03 [-.09, .15] 95% CI[.00,.48] 

Factor 3 -2.50* [-4.90, -0.10] .23 [-.08, .54]  

Factor 4 -0.83 [-3.23, 1.57] .03 [-.09, .14]  

Factor 5 0.50 [-1.90, 2.90] .01 [-.06, .08]  
 

Notă:sr2 reprezintă corelația semiparțială.* indică p < .05. ** indică p < .01. 

 

Bazat doar pe factorii derivați din metodologia Q, am putut explica 31% din 

varianța discrepanței dintre evaluările copilului și cele ale terapeutului, însă, 

singurul nivel semnificativ al variabilei categoriale a fost Factorul 3, care prezice o 

descreștere marcantă în acordul dintre terapeut și copil, în ceea ce privește relația 

dintre ei. Este important de menționat că niciun model care utilizează ca predictori 

scorurile copilului și terapeutului la TASC-r și scorurile la scalele de atașament nu 

atinge acest prag de predicție. 
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4. CONCLUZII 

Studiul de față a încercat, în premieră, să utilizeze metodologia Q pentru a 

grupa cu sens perspective subiective asupra relației terapeutice și să explice 

magnitudinea diferenței dintre evaluările terapeutului și cele ale copilului. S-a 

observat că o perspectivă „ambivalentă” (Factorul 3), asociată cu un tipar anxios, 

conduce la scoruri mici, atât din partea copilului, cât și a terapeutului, ei evaluând, 

probabil, mai acurat o relație terapeutică problematică și acordând cele mai scăzute 

scoruri de ambele părți, ceea ce a condus la discrepanțe foarte mici între evaluările 

lor. O altă perspectivă, „preocupată” (Factorul 4), consistent asociată cu un 

atașament insecurizant (atât anxios, cât și evitant, de această dată), a prezentat, de 

asemenea, diferențe relativ mici între evaluarea copiilor și cea a terapeutului, 

probabil dintr-un motiv similar cu precedentul. În acest caz, copiii au acordat 

scoruri mai mari decât terapeutul, ceea ce a condus la diferențe mai mari decât în 

cazul precedent. Magnitudini similare ale diferenței dintre evaluări au fost găsite 

pentru perspectiva „călduroasă” (Factor 2), care nu are nici pattern pe întreg 

securizant, dar nici insecurizant, ci pare echilibrat într-un sens. Aici, atât terapeutul, 

cât și copilul au dat scoruri foarte crescute la relația terapeutică, dar au existat, 

totuși, diferențe între evaluările lor. O perspectivă diferită de cea anterioară, 

„compliantă” (Factor 1), dar care se asociază cu un pattern asemănător de 

echilibru, însă, cu scoruri mai mici la atașamentul evitant și mai mari la cel 

securizant, a condus la magnitudini mari ale discrepanței dintre evaluarea 

terapeutului și cea a copilului. Acest lucru pare surprinzător, dar, când au fost 

consultate diferențele, s-a constat că acești copii acordau scoruri consistent mai 

mari decât terapeutul, ceea ce ne conduce să speculăm că atașamentul lor 

securizant și lipsa tendințelor evitante îi face să supraestimeze relația, în 

comparație cu terapeutul. Ultima perspectivă, „neîncrezătoare” (Factor 5), este 

probabil cea mai neașteptată, deoarece este asociată cu un pattern definit de scoruri 

mari, atât la atașamentul securizant, cât și la cel insecurizant, și conduce la cele mai 

mari discrepanțe între evaluările terapeutului și cele ale copilului. Această 

perspectivă se asociază cu atașament securizant crescut, dar și cu note marcante de 

atașament evitant, ceea ce conduce la o supraestimare consistentă a evaluărilor 

terapeutului, în comparație cu copiii. Speculăm că acest grup de copii mimează o 

relație terapeutică sănatoasă (pe care, fără îndoială, că și-o pot dori), însă, rămân 

rezervați în sinea lor, iar terapeutul, indiferent de nivelul său de conștientizare a 

acestui lucru, suprainvestește relația pe care a putut s-o formeze. 

 

Primit în redacție la: 8.04.2021 
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REZUMAT 

 
Relația terapeutică a fost corelată în mod consistent cu rezultatele pozitive din cadrul terapiei. 

Există relativ puține studii care examinează procesul psihoterapeutic la copii, însă, cercetarea 

sugerează că percepția clientului tinde să prezică mai bine efectele comparativ cu percepția 

terapeutului, atât la adulți, cât și la copii. Însă, prin evaluarea psihometrică a relației terapeutice,  

se elimină prin abstractizare perspectivele preferențiale ale clienților. Studiul de față propune 

explorarea acestor perspective subiective cu ajutorul unei metodologii mixte, metodologia Q și 

utilizarea rezultatelor acesteia pentru a răspunde unor întrebări cantitative despre relația dintre stilurile 

de atașament și calitatea percepută a relației terapeutice la un grup echilibrat din punct de vedere al 

genului, de 20 de copii instituționalizați. Studiul relevă tipare de perspective subiective asociate cu 

diferențe individuale în stilul de atașament ce pot fi folosite pentru a prezice discrepanțele dintre 

evaluările copiilor și terapeuților cu privire la relația terapeutică. 

https://www.r-project.org/
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PROFILUL PERSONALITĂȚII ADOLESCENTULUI  
DIN PERSPECTIVA ORIENTĂRILOR VALORICE 

OXANA PALADI 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău 

Abstract 

This article describes the authors’ conceptions regarding values, value orientations, value system, 
as well as principles of organization and functioning of values. There are presented criteria for 
classifying values (M. Rokeach, S. Schwartz, M.S. Yanitski, А.V. Serâi, V. Gouveia) which are the 
basis of many researches conducted in this domain. Our study aims to highlight the value profile of 
adolescent’s personality, realized from the perspective of terminal and instrumental values, that include 
the preferred, indifferent and insignificant values. This profile was established after applying the 
Value Orientation Test (M. Rokeach) to a sample of 2029 adolescents. Respectively, we determined 
that for the surveyed adolescents prioritary were the following terminal values: health; happy family 
life; love; active and interesting life; wisdom, as well as inner harmony. According to the ranks 
obtained for instrumental values in the profile of adolescent’s personality, the instrumental values as: 
manners and politeness; intelligence and education; independence; self-control; rationalism and responsibility 
were outlined as a priority. 

Cuvinte-cheie: valori, orientări valorice, valori terminale, valori instrumentale, profilul personalității 
adolescentului. 

Keywords: values, value orientations, terminal values, instrumental values, profile of the adolescent’s 
personality. 

1. INTRODUCERE 

În ultimii ani, schimbările sociale sunt tot mai frecvente, acestea impunând 
multiple condiții, din ce în ce mai dificile, pentru adaptarea personalității. 

Schimbarea socială este definită de către G. Rocher ca fiind transformarea 
observabilă în timp, care afectează, într-o manieră ce nu poate fi provizorie sau 
efemeră, structura și funcționarea organizării sociale a unei colectivități date și care 
modifică întregul curs al istoriei sale [3, p. 224]. Orice schimbare structurală 
afectează imediat cultura și personalitatea fiecărui individ [3, p. 229]. J.P. Durand 
și R. Weil disting următorii factori explicativi ai schimbării sociale: factorul 
demografic, progresul tehnic, valorile culturale și ideologiile. Rolul valorilor 
culturale este acela de a oferi cadre de referință, noi modele de organizare umană, 
oportunitatea reorganizării unui câmp cultural [3, p. 228].  
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Se atestă o relație directă între schimbările sociale și orientările valorice ale 
personalității. 

Valorile sunt principii generale de largă consensualitate care exprimă ceea ce 
este esenţial şi de preţuit în viaţă, în concordanţă cu scopurile şi idealurile unei 
comunităţi. La nivelul diferitelor tipuri de valori (morale, juridice, estetice, politice, 
economice ş.a.) se obiectivează atât esenţa fiinţei umane, prin ceea ce reprezintă 
aspiraţie, idealitate şi atitudine proiectivă, cât şi rezultatele fundamentale ale 
practicii social-istorice. În consecinţă, valorile au atât o funcţie cognitivă, cât şi una 
structurant-formativă, conform concepțiilor autorului D. Cristea [1, p. 131]. 

1.1. ROLUL VALORILOR PENTRU UMANITATE 

M. Zlate consideră că valorile sunt variabile cu un rol fundamental în ecuaţia 
om – umanitate. Valorile umane, create de om, îl creează la rândul lor pe acesta. 
Ele sunt elementele care pot influenţa esenţial, uneori într-un sens dramatic, viaţa 
la nivel individual, grupal, organizaţional, social. Este de înţeles de ce conceptul de 
valoare ocupă o poziţie privilegiată în preocupările multor ştiinţe socioumane: 
filosofia, antropologia, sociologia, psihologia, economia, logica. Fiecare dintre 
aceste discipline se apleacă asupra studiului acelor dimensiuni ale valorilor care 
joncţionează cu propria sferă de preocupări. Psihologia îşi propune să descopere 
resorturile psihologice ale valorii, să cerceteze instanţele psihice pe care se bazează 
valoarea, să clarifice geneza şi natura ei [5, p. 326]. 

Pentru viaţa socială, în general, cât şi pentru raporturile interumane, în 
special, valorile sunt acele repere în raport de care se elaborează seturile atitudinale 
şi comportamentale dezirabile social şi în funcţie de care stabilim ce este bine, 
adevărat, drept, frumos, util, eficient etc. Implicit, rezultă că sistemele de valori au 
şi o funcţie normativă, derivând din capacitatea acestora de a stabili criterii de 
evaluare şi orientare a comportamentelor şi acţiunilor sociale. În măsura în care 
obiectivează rezultatele esenţiale ale practicii sociale, pe linia menţinerii 
coezivităţii spirituale a comunităţii, valorile au un caracter istoric, ele fiind 
generate într-un anumit context, evoluând şi manifestându-şi funcţia structurantă  
şi normativă în câmpul relaţiilor sociale o anumită perioadă, după care pot intra 
într-un eventual proces de transformare, involuţie sau chiar dispariţie, procese 
condiţionate de contextul social general sau chiar de experienţe existenţiale majore 
în plan individual. În acest ultim context, se pot instala stări de anomie şi reactanţă 
faţă de un sistem axiologic care nu mai este perceput ca valid în plan macrosocial. 
În consecinţă, asimilarea sistemului axiologic specific unei comunităţi reprezintă o 
dimensiune principală a procesului de socializare şi învăţare socială. Caracterul 
prosocial, antisocial sau deviant al comportamentelor individuale depinde în mod 
esenţial de reuşita procesului de asimilare şi interiorizare a valorilor şi normelor 
sociale. Mai mult decât atât, sistemul axiologic interiorizat devine un nucleu 
funcţional al personalităţii, cu valoare de orientare, structurare şi autoreglare 
pentru toate conduitele individuale şi de grup, începând chiar cu cele socioafective 
[1, p. 131]. 
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M.S. Yanitski afirmă că sistemul orientărilor valorice este un sistem 
psihologic care efectuează simultan funcțiile de reglementare a comportamentului 
și de stabilire a obiectivelor. Acest sistem determină perspectiva vieții, „vectorul” 
dezvoltării personalității, acționează în calitate de cea mai importantă sursă și 
mecanism, corelează într-un tot întreg personalitatea și mediul social [7]. 

1.2. PRINCIPII DE ORGANIZARE A VALORILOR ÎN SISTEM 

În lucrarea Psihologia la răspântia mileniilor, M. Zlate prezintă principiile de 
organizare a valorilor în sistem. Autorul menționează că sistemul de valori 
funcţionează pe baza câtorva principii a căror cunoaştere este absolut necesară 
deoarece: 1) comportamentele sunt rezultatul jocului complex al mai multor valori 
între care se instituie raporturi „conflictuale”; 2) deşi, din raţiuni metodologice, 
sunt diagnosticate separat, valorile evidenţiate trebuie interpretate unele în raport 
cu altele, precum şi în raport de evenimentele de viaţă ale individului, grupului, 
organizaţiei, societăţii supuse procedurii de diagnosticare; 3) nu există o constanță 
în realitatea umană în ceea ce priveşte plasarea valorilor în sistem, ci doar o 
constanţă a pricipiilor de organizare şi funcţionare etc. Iată care sunt aceste 
principii: 

1. principiul polarităţii (contrarietăţii) – o valoare se opune altei valori şi 
alcătuiesc împreună un construct bipolar, în care termenii pot fi reciproc exclusivi; 

2. principiul inegalităţii rangurilor – două valori nu pot avea acelaşi rang în 
acelaşi sistem ierarhic, una dintre ele având o forţă (tărie) mai mare în raport cu 
cealaltă; 

3. principiul proximităţii valorilor cu forţe apropiate – valorile cu forţe 
apropiate se plasează pe poziţii învecinate în ierarhie; 

4. principiul unităţii de sens – valorile orientate către aceeaşi direcţie tind să 
capete forţe apropiate (şi să ocupe poziţii apropiate în ierarhie), generând complexe 
(unităţi) axiologice; 

5. principiul dominanţei ierarhice – o valoare îşi subordonează şi domină 
valorile aflate pe poziţii inferioare ei în ierarhie. 

M. Zlate subliniază că doar cunoscând toate aceste principii, se va reuși să se 
realizeze o analiză reală a sistemelor de valori ale indivizilor, grupurilor, 
organizaţiilor şi să construim programe viabile de intervenţie asupra culturii, fie ea 
şi organizaţională, prin reconfigurarea „miezului” ei reprezentat de sistemul de 
valori. Autorul consideră că valoarea este o aspiraţie durabilă a subiectului către 
atingerea unei anumite stări finale sau către performarea unui anumit mod de 
conduită cu un grad mai mare de dezirabilitate personală şi/sau socială decât alte 
stări finale sau moduri de conduită aflate într-o poziţie de contrarietate (opoziţie) 
sau de inferioritate în raport cu cele la care subiectul aspiră [5, p. 328–329]. 

Cu referire la sistemul de valori, autorul A.H. Maslow, în lucrarea Motivație 
și personalitate, menționa: „Lucrurile de care au nevoie copiii și intelectualii, dar și 
toți ceilalți oameni sunt un etos, un sistem de valori științific, un mod de viață 
științific și o politică umanistă, în care teoria, faptele etc. sunt toate stabilite foarte 
riguros […]” [2, p. 65]. 
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De altfel, în timp, oamenii își fixează un sistem de valori sub influența 

factorilor sociali, de mediu, familiali și instituționali. Acest sistem de valori 

ghidează acțiunile noastre, le conferă consistență și coerență. Astfel, autorii 

evidențiază că sunt: 

– sisteme de valori proprii familiei din care facem parte (de exemplu, o 

familie care promovează cinstea, corectitudinea, loialitatea); 

– sisteme de valori proprii unei școli (valorile promovate de direcția școlii, 

de corpul profesoral); 

– sisteme de valori proprii unei instituții (de exemplu, ale armatei: ordinea, 

disciplina, combativitatea sau ale unei firme: punctualitatea, disciplina, loialitatea, 

spiritul novator); 

– sisteme de valori proprii unei societăți democratice (pluripartitismul, 

libertatea presei, asigurarea drepturilor omului, instituții aflate în serviciul 

cetățeanului) sau ale unei societăți totalitariste (partidul unic, presă obedientă 

puterii, încălcarea drepturilor și libertăților omului, instituții care oprimă cetățeanul); 

– sisteme de valori general-umane care promovează pacea, libertatea, libera 

comunicare și deplasare a oamenilor, toleranța, bunătatea, iubirea aproapelui, 

spiritul de sacrificiu pentru apărarea copiilor, a familiei sau a unor valori înalte. 

Toate aceste sisteme de valori își pun amprenta asupra individului, și 

caracterul se află în mișcare, adaptare în raport cu asumarea unui anumit sistem de 

valori. Rezultatul este constituirea unui sistem de valori propriu care reflectă într-o 

manieră selectivă toate aceste sisteme de valori și dă conținut atitudinilor 

caracteriale. Ceea ce apărăm, susținem și promovăm prin trăsăturile de caracter 

sunt tocmai sistemele de valori interiorizate, structurate și stabilizate [6, p. 118]. 

1.3. MODELE DE STRUCTURARE A VALORILOR 

M. Rokeach (1979) a propus un model de structurare a valorilor care este 

înalt apreciat. În viziunea autorului, o proprietate importantă a valorilor este faptul 

că acestea sunt orientări în activitățile și comportamentul oamenilor. El afirmă că 

menirea valorilor umane rezidă în asigurarea unui ansamblu de standarde pentru a 

direcţiona eforturile noastre în satisfacerea necesităţilor şi, pe cât este posibil, de a 

ne amplifica autoestimarea, adică a ne face autoimaginea percepută de noi şi de 

alţii corespunzătoare definiţiilor, social şi instituţional originale, ale moralităţii şi 

competenţei. М. Rokeach realizează o divizare mai generală a valorilor pe baza 

opoziției tradiționale a valorilor-scop și valorilor-mijloc. Respectiv autorul distinge 

două tipuri de valori (terminale şi instrumentale) [9]. 

Un alt model deosebit de valoros privind modul de structurare a valorilor în 

plan individual şi social este oferit de S. Schwartz (1984), care defineşte valorile ca 

fiind scopuri dezirabile, transsituaţionale, variind în importanţă, care servesc ca 

principii şi repere ce ghidează şi motivează acţiunile şi vieţile oamenilor. În cadrul 

concepţiei sale, valorile sunt strâns legate de seturi motivaţionale, aferente celor 

trei premise de bază ale condiţiei umane: nevoile organismului biologic, 
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necesităţile determinate de interacţiunile umane şi cele legate de supravieţuirea, 

bunăstarea grupurilor şi comunităţilor. Rezultă astfel zece tipuri de seturi de 

motivaţii valorice. În cadrul acestui model, valorile sunt reprezentate printr-o 

structură circulară care evidenţiază relaţiile dintre acestea, precum şi continuumul 

motivaţional aferent trecerii de la accentul pe sine la transcenderea sinelui şi de la 

conservare la deschiderea spre schimbare. Astfel, cercul valorilor personale în 

concepţia lui S. Schwartz se reprezintă cu specificaţia că ordinea şi ponderea 

valorilor pot varia în cursul vieţii, precum şi de la persoană la persoană.  

De remarcat faptul că la nivelul societăţii valorile au, în opinia lui  
S. Schwartz, o altă structură, fiind centrate în principal pe locul şi rolul pe care 
membrii trebuie să le deţină în cadrul colectivităţii. Au fost identificate şapte tipuri 
axiologice, fiecare având anumite caracteristici distincte, după cum urmează: 

a) Conservatorismul: pune accentul pe menţinerea statu-quo-ului social şi a 
proprietăţii; 

b) Autonomia intelectuală: membrii sunt consideraţi entităţi distincte, 
încurajate fiind să-şi exprime unicitatea intelectuală şi creativitatea; 

c) Autonomia afectivă: membrii sunt recunoscuţi ca entităţi distincte, fiind 
încurajaţi să-şi îmbogăţească experienţa de viaţă în plan emoţional; 

d) Ierarhia: pune accentul pe distribuţia diferenţiată, pe verticală, a rolurilor 
şi a resurselor; 

e) Egalitarismul: afirmă egalitatea morală şi socială a membrilor, reprimând 
tendinţele egoiste şi individualiste; 

f) Ascendenţa: afirmă trebuinţa ca oamenii să stăpânească mediul natural în 
scopuri individuale sau de grup; 

g) Armonia: pune accentul pe nevoia de acceptare a lumii aşa cum este şi pe 
o integrare armonioasă şi nonconflictuală în natură. 

În cadrul diferitelor culturi, aceste valori se vor organiza în moduri specifice, 
oferindu-le astfel un profil spiritual, politic şi economic distinct. 

După cum se observă, la nivel individual, valorile se constituie ca un sistem 
ierarhizat, specific unei anumite persoane, oferind acesteia criteriile de evaluare şi 
selectare a relaţiilor, acţiunilor, evenimentelor sau strategiilor de viaţă. Caracterul 
ierarhizat al valorilor le diferenţiază pe acestea de atitudini şi norme, care 
realizează însă împreună nucleul funcţional al personalităţii. Modul de ierarhizare a 
valorilor este în funcţie de o serie de factori psihosociali precum vârsta, sexul, 
educaţia, particularităţile mediului social şi cultural ş.a. [apud 1, p. 134]. 

V. Gouveia (2003) consideră că valorile pot fi definite drept categorii de 
orientare care sunt de dorit, având drept suport nevoile umane şi condiţiile 
prealabile pentru a le satisface, care sunt adoptate de actorii sociali şi care pot varia 
în funcţie de magnitudinea şi de elementele lor constitutive. Această teorie se 
raportează la valori ca la un criteriu de orientare pentru acţiunile oamenilor şi de 
asemenea ca o manifestare a nevoilor acestora (Kluckhohn, 1951; Rokeach, 1973; 
Inglehart, 1977). Conform lui V. Gouveia et al., acest model teoretic apreciază că 
valorile se organizează în acord cu două dimensiuni funcţionale specifice (Gouveia V., 
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2003): dimensiunea orientare (personală, centrală şi socială) şi dimensiunea 
motivaţională (materialistă şi idealistă). Combinarea acestor două dimensiuni 
funcţionale conduce la şase subfuncţii: experimentare (motivaţie idealistă, orientare 
personală, valori asociate: sexualitate), realizare (motivaţie materialistă, orientare 
personală, valori asociate: succes, putere, prestigiu); existenţă (motivaţie materialistă, 
orientare centrală, valori asociate: stabilitate personală); suprapersonală (motivaţie 
idealistă, orientare centrală, valori asociate: frumuseţe, cunoştinţă, maturitate); 
interacţiune (motivaţie idealistă, orientare socială, valori asociate: afecţiune, suport 
social, coexistenţă) şi normativitate (motivaţie materialistă, orientare socială, valori 
asociate: obedienţă, tradiţie, religiozitate). Modelul valoric propus de V. Gouveia 
concentrează dimensiunile valorice propuse de alte modele teoretice (Rokeach, 
1973; Inglehart, 1977; Schwartz, 1992) [4]. 

V. Gouveia propune un set valoric în şase dimensiuni cartografiate în funcţie 

de trei scopuri ale actorului social: personal, central şi social, şi două nevoi 

explicite ale acestuia: nevoia de supravieţuire (,,survival”) şi nevoia de prosperitate 

(,,thriving”) (Gouveia V., 2014).  

Tabelul nr. 1. 

Faţete, dimensiuni şi valori de bază (V. Gouveia, 2014) [apud 4] 

  Valorile ca şi ghid al acţiunilor 

V
a
lo

ri
le

 c
a
 ş

i 
ex

p
re

si
e
 a

 n
ev

o
il

o
r
  Scopuri personale 

(individul de sine 

stătător) 

Scopuri centrale 
(scopul general al 

vieţii) 

Scopuri sociale 
(individul în 

comunitate) 

 

Nevoi de prosperitate 
(viaţa ca sursă de 

oportunităţi) 

Valori hedonice 
Emoţie 

Plăcere  

Sexualitate 

Valori suprapersonale 
Frumuseţe 

Cunoştinţă 

Maturitate 

Valori de interacţiune 
Afectivitate 

Apartenenţă  

Suport social 

 

Nevoi de supravieţuire 
(viaţa ca sursă de 

ameninţări) 

Valori de promovare  

Putere  

Prestigiu  

Succes 

Valori existenţiale 

Sănătate 

Stabilitate personală 

Supravieţuire 

Valori normative 
Obedienţă 

Religiozitate 

Tradiţie 

 

 

A. Păşcălău, A. Gavreliuc menționează că cele mai multe studii româneşti 

care au analizat distribuţia valorilor au operat cu modelul lui S. Schwartz, astfel de 

studii fiind cele întreprinse de Voicu B., Voicu M. (2007) sau Gavreliuc A. (2012). 

Aceste studii semnalează prevalenţa valorilor conservatoare şi scoruri modeste la 

dimensiunile autonomie afectivă şi autonomie intelectuală. În ceea ce priveşte 

profilul atitudinal, s-au evidenţiat scoruri mari la dimensiuni, precum interdependenţă, 

externalism, şi scăzute la autodeterminare (Gavreliuc, 2012) [4]. 

Menționăm că astfel de studii nu au fost întreprinse de către cercetătorii din 

Republica Moldova. 
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2. DESIGNUL CERCETĂRII 

2.1. OBIECTIVE 

Studiul de față este o secvență din cercetarea realizată la subiectul Orientările 

valorice și impactul lor asupra adaptării psihosociale a adolescenților. 

Obiectivul studiului prezentat este de a determina orientările valorice ale 

adolescenților contemporani. 

2.2. PARTICIPANȚI 

La studiu au participat 2029 de adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și  

25 de ani, dintre care 753 sunt de gen masculin (37,1%) și 1276 sunt de gen 

feminin (62,9%). Subiecții experimentali sunt elevi ai claselor a 9-a; 10-a; 11-a; 

12-a; studenți de la universitate – ciclul I licență; studenți din cadrul unor centre de 

excelență (colegii), studenți din școlile profesionale, precum și adolescenți din 

centrele de sănătate pentru tineri. Din numărul total de participanţi, 47,6% de 

subiecţi provin din mediul rural, iar 52,4% – din mediul urban; totodată 889 de 

subiecţi (43,8%) sunt de la specialităţi cu profil umanist, 424 de subiecţi (20,9%) 

de la facultăţile cu profil real, 215 de subiecţi (10,6%) de la facultăţile cu profil 

sportiv şi 501 de subiecţi (24,7%) nu au indicat profilul deoarece sunt de la liceu 

(clasele a 9-a) și din școli profesionale. Majoritatea adolescenților care au participat 

la cercetare sunt de etnie română – 1914 adolescenți, ceea ce reprezintă 94,3%;  

50 subiecţi (2,5%) sunt de etnie rusă; 22 de subiecţi (1,1%) de etnie ucraineană și 

43 de subiecţi (2,1%) sunt de altă naționalitate (găgăuză, bulgară). Menționăm că 

lotul de subiecți a fost construit reieșind din necesitățile cercetării de bază. 

2.3. INSTRUMENTE 

În cadrul cercetării au fost utilizate următoarele instrumente psihometrice:  

1. Ancheta psihosocială; 2. Testul orientărilor valorice (M. Rokeach); 3. Chestionarul 

de diagnosticare a adaptării psihosociale (C. Rogers și R. Dymond); 4. Chestionarul de 

Personalitate Eysenck; 5. Metoda de studiere a încrederii în sine (V.G. Romek);  

6. Testul pentru determinarea valorilor (M.S. Yanitski); 7. Scala Inteligenței 

Emoționale (Schutte, Malouff et. al.); 8. Testul Adaptabilitate / flexibilitate  

(A. Chelcea); 9. Chestionarul Locus control (T. Pettijohn); 10. Scala afirmării de 

sine (C. Cungi și M. Rey); 11. Testul Motivarea pentru succes/frică de eşec  

(A. Rean); 12. Chestionarul Cât de optimist sunteți? (N. Mitrofan, L. Mitrofan);  

13. Chestionarul Sunteți o persoană sociabilă? (C. Tocan, I. Dumitriu);  

14. Chestionarul Autoaprecierea voinţei (Е.В. Rudenscki); 15. Chestionarul Stima 

de sine (M. Rosenberg); 16. Testul Orientarea sensului vieții (D.A. Leontiev);  

17. Chestionarul Autoaprecierea adaptabilității psihologice (N.P. Fetiskin);  

18. Chestionarul Autoaprecierea adaptabilității emoționale (N.P. Fetiskin);  

19. Chestionarul Independență / influențabilitate (S. Lecker). Aceste instrumente 

au fost administrate, colectate și interpretate pe parcursul anilor 2019–2021. 
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Nemijlocit pentru determinarea orientărilor valorice am aplicat Testul 

orientărilor valorice (M. Rokeach). 
Milton Rokeach a construit în 1973 grila axiologică, alcătuită, operațional 

dintr-o listă de atribute, fiecare desemnând o valoare specifică. Valorile erau 
explicate pe scurt, semantic, iar subiecților li se cerea să le ierarhizeze în ordinea 
importanței valorii respective, considerând valorile principii călăuzitoare în viață. 
Scala de valori a fost obținută de M. Rokeach pe bază de intuiție și se dorea a fi o 
listă destul de completă a valorilor umane existente. 

Autorul a clasificat valorile în două tipuri: valorile terminale (finalități), 
reprezentate de idealuri sau scopuri, și valori instrumentale, desemnate de moduri 
de conduită. Metoda M. Rokeach are la bază ordonarea directă pe ranguri a listei de 
valori. 

Valorile terminale (scop) reflectă convingerea că orice scop final al existenței 
individuale din punct de vedere personal sau social merită să fie urmărit. Aceste 
valori finalități, reprezentate de idealuri sau scopuri, sunt: 1. viaţa activă;  
2. înţelepciunea vieţii; 3. sănătate; 4. muncă interesantă; 5. frumuseţea naturii şi a 
artei; 6. dragoste; 7. bunăstare materială; 8. prieteni buni, fideli; 9. apreciere 
socială; 10. cunoaştere; 11. viaţa productivă; 12. dezvoltare continuă; 13. distracţii; 
14. libertate; 15. viaţă familială fericită; 16. fericirea altora; 17. creaţie; 18. încredere 
în sine. 

Valorile instrumentale (mijloc) prezintă convingerea că un anumit mod de 
acțiune din punct de vedere personal și social este preferabil în toate situațiile. 
Valorile instrumentale, desemnate de modurile de conduită, sunt: 1. acurateţe;  
2. educaţie; 3. exigenţe înalte; 4. energie de viaţă; 5. executivitate; 6. independenţă; 
7. intransingenţă faţă de sine şi alţii; 8. studii; 9. responsabilitate; 10. raţionalism; 
11. autocontrol; 12. curaj în susţinerea opiniei proprii, a convingerilor; 13. voinţă; 
14. toleranţă; 15. viziuni largi; 16. onestitate; 17. eficacitate în activitate;  
18. delicateţe. 

Pentru mai multe decenii, această sistematizare axiologică a constituit cea 
mai complexă și mai nuanțată configurare valorică a identităților personale și 
colective. Potrivit autorului, valorile terminale sunt mai stabile decât valorile 
instrumentale și sunt caracterizate de o variabilitate interindividuală mai mică. 

În conformitate cu concepțiile autorilor M.S. Yanitski, А.V. Serâi, ierarhia 
individuală a orientărilor valorice (propusă de M. Rokeach) poate fi divizată în trei 
grupuri egale, și anume: 

1. Primul grup este grupul valorilor preferate, semnificative (se situează de 
la 1 la 6 în ierarhie); 

2. cel de-al doilea – grupul valorilor indiferente (se situează de la 7 până la 
12 în ierarhie); 

3. cel de-al treilea – grupul valorilor respinse, nesemnificative (se situează 
de la 13 până la 18 în ierarhie) [8]. 

Aceste dimensiuni au fost valorificate în crearea profilului valoric al 

personalității adolescentului. 



9 Orientările valorice ale personalității adolescentului 341 

3. REZULTATE  

Aplicând Testul orientărilor valorice (M. Rokeach) lotului de subiecți 
alcătuit din 2029 de adolescenți, am obținut un anumit punctaj pentru fiecare 
valoare care a determinat rangul acesteia în ierarhie. 

Rezultatele (punctajul și rangul) obținute de către subiecți pentru valorile 
terminale și instrumentale sunt prezentate în tabelul nr. 2.  

Tabelul nr. 2.  

Punctajul și rangul general obținut pentru valorile terminale și valorile instrumentale  
ale adolescenților 

VALORI TERMINALE Punctaj Rang VALORI 

INSTRUMENTALE 

Punctaj Rang 

viaţa activă 15723 3 acurateţe 19397 2 

înţelepciunea vieţii 15759 15 educaţie 8794 8 

sănătate 6837 6 exigenţe înalte 21898 9 

muncă interesantă 20537 1 energie de viaţă 18662 6 

frumuseţea naturii şi a artei 25883 2 executivitate 20586 11 

dragoste 14647 18 independenţă 16603 10 

bunăstare materială 19122 10 intransingenţă faţă de 

sine şi alţii 

27489 13 

prieteni buni, fideli 18276 8 studii 15673 4 

apreciere socială 23755 12 responsabilitate 15870 16 

cunoaştere 17720 7 raţionalism 18076 12 

viaţa productivă 20642 14 autocontrol 16695 1 

dezvoltare continuă 18969 4 curaj în susţinerea opiniei 

proprii, a convingerilor 

19263 5 

distracţii 27860 11 voinţă 18484 14 

libertate 19593 9 toleranţă 21284 15 

viaţă familială fericită 12235 17 viziuni largi 21383 3 

fericirea altora 27132 5 onestitate 18807 17 

creaţie 25537 16 eficacitate în activitate 22135 18 

încredere în sine 15883 13 delicateţe 24989 7 

 

Analizând punctajul și rangul obținut (tabelul nr. 2), de către adolescenții 

intervievați, pentru valorile terminale și valorile instrumentale, observăm modul în 

care se stabilesc ierarhiile orientărilor valorice ale adolescenților. Subliniem că 

punctajul mic obținut pentru valori le plasează pe acestea în vârful ierarhiei 
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(deoarece celei mai importante valori i s-a oferit numărul 1), iar punctajul mare 

denotă faptul că valorile au fost considerate neprioritare, respectiv, adolescenții 

plasându-le la sfârșitul ierarhiei. 

Atât aceste rezultate cu privire la punctajul și rangul stabilit, cât și datele 

statisticii descriptive obținute în cadrul cercetării au permis determinarea profilului 

valoric al personalității adolescentului. Subliniem că aici au fost valorificate și 

concepțiilor autorilor M.S. Yanitski, А.V. Serâi, descrise anterior, astfel încât 

ierarhiile individuale ale orientărilor valorice au fost divizate în următoarele 

grupuri: valori preferate (rang 1–6), valori indiferente (rang 7–12) și valori 

nesemnificative (rang 13–18). 

În figura nr. 1 prezentăm profilul orientărilor valorice a personalității 

adolescentului (valori terminale și valori instrumentale) din perspectiva celor  

2029 subiecți. 

 
Figura nr. 1. Profilul orientărilor valorice a personalității adolescentului  

(valori terminale și valori instrumentale) 
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Din figura nr. 1 observăm că pentru adolescenții chestionați (2029 subiecți), 

dintre valorile terminale (scop) prioritare sunt: sănătatea; viața familială fericită; 

dragostea; viața activă; înțelepciunea vieții, precum și încrederea în sine. În cadrul 

profilului prezentat sunt incluse valorile indiferente pentru adolescenți, acestea 

fiind: cunoaștere; prieteni buni și fideli; dezvoltare continuă; bunăstare materială; 

libertate și muncă interesantă. Ierarhia finalizează cu valori-scop precum: viața 

productivă; apreciere socială; creație; frumusețea naturii și a artei; fericirea altora și 

distracții, ceea ce denotă că acestea sunt lipsite de importanță pentru adolescenții 

care au participat în cadrul experimentului. 

Conform rangurilor obținute pentru valorile instrumentale în profilul 

personalității adolescentului, s-au conturat ca fiind prioritare următoarele valori 

instrumentale: educaţie; studii; independență; autocontrol, raționalism și 

responsabilitate. Dintre valorile instrumentale indiferente a profilului adolescentului 

fac parte: voința; viziuni largi; onestitate; energie de viață; curaj în susținerea 

opiniei proprii, a convingerilor; acuratețe. În acest caz, ierarhia finalizează cu 

următoarele valori instrumentale: executivitate; exigențe înalte; eficacitate în 

activitate; toleranță; delicateţe; intransingenţă faţă de sine şi alţii – ceea ce, la fel, 

denotă că acestea nu sunt importante pentru viața adolescenților. 

4. DISCUȚII ȘI CONCLUZII 

În concluzie, subliniem că în literatura de specialitate se prezintă multiple 

argumente pertinente care demonstrează că schimbările sociale influențează 

personalitatea. Luând în considerație că valorile culturale, la rândul lor, fac parte 

din factorii explicativi ai schimbării sociale, considerăm că este importantă 

cunoașterea orientărilor valorice ale personalității atât la diferite etape de vârstă,  

cât și la diferite etape istorice. Orientările valorice diferă prin diversitate și 

ambiguitate, la rândul lor fiind influențate de conținutul orientării personalității.  

Analizând profilul personalității adolescentului din perspectiva orientărilor 

valorice, observăm că dintre valorile terminale se conturează ca fiind prioritare 

sănătatea; viața familială fericită; dragostea; viață activă; înțelepciunea vieții și 

încrederea în sine, iar dintre valorile instrumentale prioritare sunt următoarele: 

educaţie; studii; independență; autocontrol; raționalism și responsabilitate. 

Acestea, la etapa actuală, sunt orientările valorice care impulsionează, determină 

activitatea adolescenților. De altfel, considerăm necesară studierea conceptului de 

orientări valorice în relație cu alte fenomene psihice care vor contura amplu 

profilul personalității adolescentului. 

 

 Primit în redacție la: 10.05.2021 
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REZUMAT 

 
În acest articol sunt descrise concepțiile autorilor cu privire la valori, orientări valorice, sistem 

de valori, precum și principiile de organizare și funcționare a valorilor. Sunt prezentate unele criterii 

de clasificare a valorilor (M. Rokeach, S. Schwartz, M.S. Yanitzki, А.V. Serâi, V. Gouveia) care stau 

la baza multor cercetări realizate în acest domeniu. Studiul nostru își propune să reliefeze profilul 

valoric al personalității adolescentului realizat din perspectiva valorilor terminale și instrumentale, 

care include valorile preferate, indiferente și nesemnificative. Acest profil a fost stabilit după 

aplicarea Testului orientărilor valorice (M. Rokeach) unui eșantion alcătuit din 2029 de adolescenți. 

Respectiv, constatăm că pentru adolescenții chestionați prioritare sunt următoarele valori terminale: 

sănătatea; viața familială fericită; dragostea; viața activă; înțelepciunea vieții, precum și încrederea în 

sine. Conform rangurilor obținute pentru valorile instrumentale în profilul personalității adolescentului, s-au 

conturat ca fiind prioritare valori instrumentale precum: educaţie; studii; independență; autocontrol; 

raționalism și responsabilitate. 



 

GESTIONAREA STRESULUI GENERAT  

DE PANDEMIA COVID-19 LA UN GRUP DE ELEVI 

GABRIEL UNGUREANU  

Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române 

 

ADRIAN PRISĂCARU, SIMONA GLĂVEANU 

Universitatea Ecologică Bucureşti, Facultatea de Psihologie, cercetători asociați la 

Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române  

Abstract 

Taking into account the need to know the problems highlighted in the school environment, we 

propose to conduct a study based on in-depth scientific knowledge of the psychological effects of 

stress felt by some students who have gone through the period of change and are still influenced by 

the COVID epidemiological crisis. For the period 2020–2021, as well as the subsequent elaboration 

of an experimental program for increasing and supporting resilience. The mentioned program, in a 

pilot version, will address a small group of students, which will include both elements characteristic 

of psychoeducation, as well as some techniques specific to specialized psychological intervention, in 

order to prevent and / or reduce dysfunctional manifestations specific to the stress generated by the 

situation. The present study aims to demonstrate, on a scientific basis, using data obtained through 

several methods and techniques, that adolescents have certain psychic characteristics specific to 

anxiety, arising from both personality structure, anxiety as a trait, and generated by stress in the 

organizational environment/school in which he carries out his activity, anxiety as a condition, which 

can be amplified by some particular situations, such as the COVID-19 pandemic and which can be 

described in terms of psychological profile. We also intend that at a later stage, following the data and 

conclusions obtained in the study, to develop and implement some experimental programs to increase 

resilience, addressed to persons (students) included in the same study group, in order to transmitting 

information and learning stress management techniques to prevent and / or reduce the dysfunctional 

manifestations specific to the stress generated by the given situation. 

Cuvinte-cheie: stress, anxietate, pandemie, elevi, profil psihologic 

Keywords: stress, anxiety, pandemic, students, psychological profile 

 

 
 Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, 

Calea 13 Septembrie nr 13, sector 5, București; E-mail: gabriel.ungureanu.acad@gmail.com; 
 

 Autorii au contribuții egale în desfășurarea studiului 

 

Rev. Psih., vol. 67, nr. 4, p. 345–361, Bucureşti, octombrie – decembrie 2021 

mailto:gabriel.ungureanu.acad@gmail.com


 Gabriel Ungureanu, Adrian Prisăcaru, Simona Glăveanu 2 346 

1. INTRODUCERE 

Pandemia de coronavirus COVID-19 a afectat semnificativ viaţa socială și 

profesională la nivel mondial, iar în ţara noastră, printre alte domenii sociale 

afectate grav, se află şi educaţia publică, precum şi cea privată. 

În acest sens, prin studiul de față, chiar dacă este unul pilot care face parte 

dintr-o viitoare cercetare mai amplă, ne-am propus evidențierea unor aspecte 

privind modul de răspuns la stresul generat de contextul menționat de către unii 

elevi din ciclul gimnazial, luând în considerare faptul că începând cu data de 11 

martie 2020 instituțiile de învățământ au fost închise, aspect care a condus la 

schimbări majore în desfășurarea concretă a actului educațional. 

Una dintre aceste schimbări se referă la trecerea de la sistemul clasic de 

învăţământ, care se desfăşoară în clasele de curs, la cel în mediul virtual, online,  

pe internet. Această opţiune de continuare a procesului educaţional a fost adoptată 

în majoritatea ţărilor europene, aşa cum se evidenţiază într-un articol de către 

Alemany-Arrebola et al. (2020), afirmându-se ,,că timp de câteva luni familiile au 

fost consemnate în locuinţe, având ca motiv limitarea pandemiei şi astfel s-a 

produs o schimbare în dinamica fizică şi psihologică a societăţii în ansamblul ei”. 

Într-un alt articol de specialitate care analizează consecinţele pandemiei, se 

arată printre altele că sunt luate în considerare unele elemente referitoare la rolul 

părinților în relația cu copiii, la prognozarea și preîntâmpinarea problemelor 

psihologice care pot apărea ca rezultat al suprainformării, schimbării rutinelor și 

manifestării sentimentelor de suferință, de vinovăție, precum și nevoia de a găsi 

soluții pentru suplinirea lipsei relațiilor directe dintre colegi, profesori, bunici etc. 

(Cachón-Zagalaz et al., 2020). 

Unele măsuri dictate de starea de urgenţă au produs reacții emoționale 

disfuncționale, precum anxietate și incertitudine la elevii de toate vârstele. Deși 

aceștia dispun în mod natural de unele ,,mecanisme” proprii de adaptare, prin care 

fac față unor stresori, în condițiile în care școlile sunt închise, anumite evenimente 

educaționale şi culturale anulate, iar elevii trebuie să stea departe de prieteni, au 

apărut și unele situații noi cu care nu s-au mai confruntat, care impun unele acțiuni 

suplimentare, cum ar fi nevoia de securizare, afecțiune și sprijin concret mai mult 

ca oricând (www.unicef.org/romania/ro). 

Opinii asemănătoare au fost avansate în urma unui demers de cunoaştere de 

tip sondaj sociologic, lansat pe platforma U-Report pentru 2400 de repondenţi, în 

legătură cu educația la distanță şi problemele pe care le întâmpină elevii în această 

situaţie. Printre concluziile desprinse se regăsește și aceea că elevii din anii 

terminali apreciază această perioadă ca fiind foarte dificilă, care le încearcă serios 

posibilităţile de adaptare în raport cu noile cerinţe, întrucât se simt derutați şi 

temători cu privire la modul de finalizare a studiilor, mulți afirmând că nu ştiu cum 

vor recupera materia şcolară. 

http://www.unicef.org/romania/ro
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Nu în ultimul rând, profesorii şi decidenţii din educaţie sunt derutaţi de noile 
cerinţe la care trebuie să se adapteze foarte repede din mers. Sunt adeseori cuprinşi 
de nesiguranţă, iar acest aspect emoţional este ușor observat şi procesat, în mod 
negativ și de către elevi. 

Acest fapt este susținut și de unele concluzii evidențiate de către Jesus De La 
Fuente et al. (2020), din care reținem: ,,aceste concluzii sunt importante, deoarece 
susțin premisa că atât lipsa de reglementare a elevului, cât și lipsa de reglementare în 
predare tind spre emoționalitate negativă și, în consecință, spre o mai mare utilizare a 
strategiilor axate pe emoție, în detrimentul strategiilor axate pe probleme”. 

Nu trebuie neglijat nici faptul că nu toți elevii se află în mod egal la un nivel 
social permisiv, în ceea ce privește accesul la tehnologia de comunicare propusă 
alternativ. Astfel, în vreme ce unii elevi se străduiesc să utilizeze şi să păstreze 
posibilităţile de acces la platformele şcolare, cei din clasele sociale defavorizate sau 
care domiciliază în zone izolate, unde accesul la internet nu este asigurat ori viteza 
acestuia este sub cerințele tehnice necesare, sunt vitregiți din punct de vedere al 
contactului cu grupul şcolar funcţional. În multe cazuri, familiile acestor copii nu 
dispun de resurse financiare pentru a avea acces la tehnologie şi uneori nu dispun 
de un spațiu adecvat pentru studiu. De asemenea, chiar dacă uneori obţin resursele 
financiare necesare, aceștia nu se pot deplasa în afara locuinţei, din cauza izolării 
sociale, dar şi a restricţiilor locale, așa cum afirmă Camacho et al. (2020). 

În ţara noastră, mulți adolescenți consideră ca mediul virtual este uşor de 
accesat prin telefon, laptop, tabletă, dar există o parte a acestora care au invocat 
necesitatea unor programe de pregătire specifică privind utilizarea unor mijloace 
necesare accesului la informaţiile necesare. Conform site-urilor de informare 
UNICEF, 36% dintre copiii și tinerii intervievați și-ar fi dorit să fi fost susținută o 
formă de pregătire de către o autoritate (profesor, diriginte etc.), prin care să se 
explice modul de utilizare al platformelor, iar 42% nu au considerat necesar acest 
lucru, fiind apreciate drept bune şi foarte bune (www.unicef.org/romania/ro). 

2. CADRUL CONCEPTUAL 

Constatăm frecvent faptul că unele persoane care experimentează situații 
stresante, adversive, cum ar fi cea referitoare la pandemia de coronavirus COVID-19, 
dezvoltă unele reacții emoționale disfuncționale, dar există și persoane reziliente 
care nu sunt afectate și se adaptează cu ușurință la cerinţele realităţii. 

Cele din prima categorie pot avea nevoie de sprijin specializat imediat și 
poate de lungă durată, iar cele din cea de a doua categorie depășesc situația fără 
dificultate, aparent ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. 

Totodată, luăm în considerare că stresul generat de situația nouă, anormală, 
respectiv de pandemia de coronavirus COVID-19, poate dezvolta unele reacții 
ușoare, cum ar fi oboseala, iritabilitatea, incertitudinea, care sunt temporare, dar și 
unele reacții severe, de durată, cum ar fi teama, izolarea socială, epuizarea psihică 
și fizică, agitația psihomotorie, atacul de panică etc. 

http://www.unicef.org/romania/ro
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În acest sens, Christophe (2021) evidenţiază faptul că: ,,Anxietatea este 

anticiparea fricii. Ea este însoţită de strategii de supraveghere a mediului şi de 

precauţii multiple pentru a preîntâmpina apariţia problemelor. Există o trăsătură 

anxioasă la toate persoanele fobice: cu cât fobia este mai intensă şi cu cât obiectul 

ei este omniprezent cu atât obsesiile anxioase vor fi mai numeroase”. 

În acest context apare firească nedumerirea: ce resorturi psihice specifice 

acționează în cele două situații și mai ales ce putem face concret pentru a înţelege 

şi sprijini prima categorie de persoane? 

Pentru a înțelege mai bine, a explica modul de raportare funcțională la 

situație și concepe un program de creștere a rezilienței adresat elevilor care nu fac 

față situației, vom ghida elaborarea studiului având ca fundament teoretic unele 

modele conceptuale care abordează planurile de tratament psihologic, susținute de 

Psihologia pozitivă, Modelul ABC cognitiv și Modelul stres-vulnerabilitate. 

Luăm în considerare faptul că unele concepte ale Psihologiei pozitive propun 

îmbunătățirea calității vieții și prevenirea patologiei care se instalează atunci când 

viața devine lipsită de semnificație. În acest sens, vom evidenţia rolul unor 

caracteristici psihice cu valențe pozitive, cum ar fi: curajul, responsabilitatea, 

perseverența, speranța, înțelepciunea, creativitatea, spiritualitatea ș.a. care fac ca 

viața să aibă valoare (Seligman și Csikszentmihalyi, 2000). 

Conceptele Psihologiei pozitive care vor ghida activitatea de prevenție vor 

pune accent pe experiențele subiective ale elevilor, cum ar fi cele referitoare la 

mulțumire, speranță, starea de bine psihic, optimism, satisfacție, de asemenea,  

pe unele caracteristici individuale pozitive, cum ar fi curajul, abilitatea de 

relaționare optimă, capacitatea de a ierta, spiritualitate, precum și unele specifice 

grupului, cum ar fi spiritul civic, toleranța, altruismul etc. 

În ceea ce privește Modelul ABC cognitiv (David, 2012), prezentat sintetic, în 

figura nr.1, se rezuma la următoarele repere: palierul cognitiv (notat cu B), prin 

prisma gândirii raționale vs iraționale sau flexibilă vs rigidă, evaluează evenimentele 

activatoare transmise prin prisma stimulilor recepționați (notate cu A) și condiționează 

sau antrenează apariția comportamentelor de răspuns, de tip emoțional, acțional și 

fiziologic (notate cu C). Cognițiile se regăsesc în monologul interior și se exprimă 

adesea sub forma unor gânduri automate, care pot scăpa controlului conștient și 

sunt asociate frecvent, în mod automat, inconștient, cu evenimentele activatoare, 

generând aparența falsă că evenimentele de viață (A) sunt direct răspunzătoare de 

consecințe (C). Astfel, cognițiile iraționale pot fi recunoscute prin prisma 

consecințelor, respectiv a răspunsurilor acționale dezadaptative sau disfuncționale, 

iar acestea pot fi modificate prin tehnici de tratament psihologic, astfel încât să fie 

schimbate cu unele raționale care generează răspunsuri adaptative și funcționale, 

care să fie utile, logice și în acord cu realitatea obiectivă, utile pentru susținerea 

rezilienței. 
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A. 

Evenimente 

activatoare 

 

Ex.: învățământul 

în varianta online, 

determinat de 

restricțiile privind 

gestionarea 

pandemiei de 

coronavirus COVID-

19  

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 

B.  

Cogniții 

- cerințe absolutiste: trebuie să 

fiu cel mai bun din clasă 

privind implicarea; 

- catastrofare: este groaznic, nu 

știu dacă o să fac față la cerințe 

și examen; 

- intoleranță: nu suport să mi se 

întâmple mie să primesc o notă 

scăzută la teză sau la examenul 

final; 

- evaluare globală: sunt lipsit de 

valoare, nu sunt bun de nimic, 

mă voi face de rușine în fața 

profesorilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 

C. 

Consecințe: 

 

a) la nivel cognitiv: gânduri 

negative automate; dificultăți 

de concentrare etc.; 

b) la nivel emoțional: furie; 

vinovăție, anxietate etc.; 

c) la nivel acțional: retragerea 

spre sine; consum de 

substanțe etc. 

Figura nr. 1. Exemplu pentru reliefarea modelului ABC cognitiv-comportamental. 

Din figura anterioară distingem următoarele: evenimentele activatoare (A), 

reprezentate de învățământul în varianta online, sunt procesate cognitiv (B) ca fiind 

cerințe absolutiste, de tipul trebuie să fiu cel mai bun din clasă privind implicarea; 

ca fiind catastrofice, de tipul este groaznic, nu știu dacă o să fac față la cerințe și 

examen; ca fiind de netolerat, de tipul nu suport să mi se întâmple mie să primesc o 

notă scăzută la teză sau la examenul final; ajungând la o formă de evaluare 

globală, de tipul sunt lipsit de valoare, nu sunt bun de nimic, mă voi face de rușine 

în fața profesorilor etc. În urma acestui proces apar consecințele (C), astfel:  

a) la nivel cognitiv – gânduri negative automate, dificultăți de concentrare etc.;  

b) la nivel emoțional – furie, vinovăție, anxietate etc.; c) la nivel acțional – 

retragerea spre sine, consum de substanțe etc. 

În ceea ce privește Modelul stres-vulnerabilitate, cel mai utilizat model 

teoretico-aplicativ al procesării informaționale ne propune să luăm în considerare 

că anumite evenimente de viață interacționează cu unele vulnerabilități psihice sau 

biologice ale persoanei și generează emoții disfuncționale și/sau manifestări 

comportamentale dezadaptative. 

Adaptând modelul la situaţia actuală, evenimentele de viață pot fi 

reprezentate de unii stresori psihosociali generați de pandemia de coronavirus 

COVID-19, iar vulnerabilitățile persoanei pot fi de natură cognitivă, cum ar fi 

capacitatea redusă de procesare a stimulilor/informațiilor, gândurile automate 

negative și catastrofice. Astfel că procesarea informațională, condiționată de factori 

enumerați anterior, poate genera unele comportamente dezadaptative, cum ar fi 

frica, anxietatea, lipsa încrederii în sine etc. Pentru o înțelegere mai facilă a 

modelului teoretic, prezentăm sintetic modul de funcționare în figura nr. 2, care 

cuprinde atât exemple de factori stresori, de vulnerabilități, cât și de consecințe 

(David, 2012). 
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Stresori: 

- fizici; 

- de mediu; 

- biologici; 

- fiziologici; 

- emoționali; 

- din mediu de  

 lucru. 

 

 

 

 

→ 

Vulnerabilități: 

 

- scheme cognitive disfuncționale; 

- stimă de sine scăzută; 

- mecanisme de coping insuficient  

 dezvoltate; 

- stil cognitiv irațional; 

- abilități de relaționare deficitare. 

 

 

 

 

→ 

Consecințe: 

a) la nivel cognitiv: gânduri 

negative automate; dificultăți 

de concentrare etc.; 

b) la nivel emoțional: furie; 

vinovăție, anxietate etc.; 

c) la nivel acțional: retragerea 

spre sine; consum de substanțe 

etc. 

Figura nr. 2. Exemplu pentru reliefarea modelului stres-vulnerabilitate. 

 Stresori pot fi din categoriile: mediul fizic, mediu de lucru, biologici, 
fiziologici și emoționali. Vulnerabilitățile sunt evidențiate prin schemele cognitive 
disfuncționale, stima de sine scăzută, mecanismele de coping insuficient dezvoltate, 
stilul cognitiv irațional și abilitățile de relaționare deficitare. Consecințele vor fi 
resimțite: a) la nivel cognitiv, prin gânduri negative automate, dificultăți de 
concentrare etc.; b) la nivel emoțional, prin furie; vinovăție, anxietate etc.; c) la 
nivel acțional, prin retragerea spre sine, consumul de substanțe etc.  

3. METODOLOGIA CERCETĂRII 

a) Caracteristicile/descrierea lotului utilizat pentru studiu 

Lotul pentru studiul pilot a fost constituit după reperele tehnicilor  
non-probabilistice (nealeatorii), respectiv a tehnicii de conveniență, care nu ia în 
considerare cerința de indicare a probabilității de selecție a cazurilor, ca urmare, nu 
există garanția ca lotul să fie compus din cazuri care să descrie în mod fidel 
populația de referință. Totodată, tehnica presupune includerea cazurilor accesibile 
și disponibile, bazată pe voluntariat, fiind cel mai puțin riguroasă, dar și cel mai 
frecvent întâlnită în practica cercetării.  

Astfel, lotul a cuprins 33 persoane dintr-o şcoală din Bucureşti, cuprinzând 
elevi cu vârste de 14 şi 15 ani, atât de genul masculin, cât şi feminin, iar datele au 
fost recoltate într-un interval de 2 luni în anul 2020.  

b) Obiectivele practic-aplicative ale studiului: 

Pentru îndeplinirea obiectivelor şi fundamentării ipotezelor studiului amplu, 
din care face parte acest studiu pilot, am ales ca cercetarea să fie ghidată, atât de 
caracteristicile cercetării de tip cantitativ, cât și de cele ale cercetării de tip 
calitativ, precum și a împletirii caracteristicilor strategiei confirmatorie cu cea 
exploratorie. În susținerea acestui demers, Bem (2000) apreciază că o anumită 
realitate psihologică poate fi investigată prin aplicarea mai multor instrumente, în 
absența unor ipoteze, iar datele recoltate pot fi analizate prin studierea relațiilor 
dintre diferite variabile, astfel încât se poate ajunge la constatări interesante care, 
eventual, pot sta la baza elaborării post-factum a unor ipoteze ce ar putea fi supuse 
unei cercetări ulterioare. 
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În acest sens, se vor întreprinde mai multe demersuri științifice, fiecăruia 
corespunzându-i un obiectiv practic-aplicativ, astfel: 

• Obiectivul numărul 1 – identificarea caracteristicilor psihice considerate 
„importante” pentru a face față situațiilor stresante specifice pandemiei de  
COVID-19, prin evaluarea acestora cu ajutorul unor instrumente de evaluare 
psihologică standardizate. 

• Obiectivul numărul 2 – surprinderea relaţiei dintre factorul generator 
(situația pandemică) şi unele caracteristici psihice, precum și a implicațiilor asupra 
comportamentului de răspuns, respectiv a modului de gestionare a stresului specific 
generat de pandemia de COVID-19. 

• Obiectivul numărul 3 – proiectarea unor programe de creștere a rezilienței 
psihice adresate elevilor, care să cuprindă activități de psihoeducație și prevenție a 
manifestărilor psihocomportamentale disfuncționale specifice pandemiei de 
COVID-19, precum și unele tehnici specifice pentru managementul stresului. 

c) Întrebările cercetării: 

 Având în vedere faptul că studiul de față este unul ,,pilot”, că abordează o 
temă relativ nouă, precum și faptul că datele au fost recoltate de la un număr 
restrâns de persoane, respectiv un lot format din 33 persoane, apreciem că o 
atitudine de tip explorator este mai potrivită decât testarea unor ipoteze.  

Astfel, studiul va fi ghidat de către unele întrebări de cercetare, iar concluziile 
și informațiile obținute, chiar dacă nu pot fi generalizate, ar putea genera unele idei 
care constituie bazele unui studiu de tip confirmator adecvat.  

În acest sens au fost stabilite trei întrebări de cercetare, astfel:  
 • Întrebarea numărul 1: anxietatea poate fi un factor care generează 

comportamente nesănătoase/disfuncționale de răspuns în situațiile stresante 
generate de pandemia COVID-19?  

• Întrebarera numărul 2: putem contura profilul psihologic al elevului care 
face față situațiilor stresante generate de pandemia COVID-19?  

• Întrebarea numărul 3: parcurgerea unor programe de creștere a rezilienței 
poate ajuta la dobândirea unor deprinderi necesare adaptării facile la situație?  

d) Metodele/tehnicile utilizate pentru recoltarea datelor  

• Metoda psihometrică  

A vizat aplicarea Chestionarului State-Trait Anxiety Inventory for Children 
(STAIC), pentru evaluarea nivelului de anxietate individuală pentru cele două 
dimensiuni, respectiv anxietatea ca stare (S-Anxiety) și anxietatea ca trăsătură  
(T-Anxity). Elevii incluşi în lotul de studiu au primit pe email un link cu invitația 
de a completa un chestionar pe platforma Test Central. După completarea testului 
și trimiterea acestuia, pe baza rezultatelor evaluării s-au desfășurat o serie de 
activități pentru consilierea de suport, pe parcursul a 3–4 săptămâni, în vederea 
reducerii nivelului anxietății (după caz). Itemii instrumentului STAI, Forma C, sunt 
grupaţi pe 2 scale, astfel: 
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– Scala Anxietăţii ca stare (S–Anxiety) este construită pentru a evalua 

stările tranzitorii de anxietate, subiective, percepute în manieră conștientă sub 

formă de temeri, tensiune și îngrijorare, stări ce pot varia în intensitate și pot 

fluctua în timp. Această scală este alcătuită din 20 de itemi, prin intermediul cărora 

copiii sunt întrebați cu privire la modul în care se simt într-un moment dat din timp. 

– Scala Anxietăţii ca trăsătură (T–Anxiety) cuprinde 20 de itemi și 

măsoară diferențele individuale relativ stabile în ceea ce privește predispoziția către 

anxietate, cu alte cuvinte diferențele în tendința de a simți stări anxioase la copii. 

Copiii ce înregistrează scoruri ridicate la scala T–Anxiety sunt mai predispuși să 

răspundă la situații percepute ca amenințătoare cu creșteri în intensitate pe scala  

S-Anxiety decât copiii ce înregistrează scoruri scăzute pe scala T-Anxiety 

(www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice). 

• Studiul de caz  

În acord cu unele date prezentate de Popa (2017), studiul de caz este o 

metodă care se definește mai ales prin circumscrierea cercetării la o anumită 

entitate, care poate fi individuală (un anumit elev sau pacient) sau colectivă  

(o anumită organizație).  

În cercetarea de față, studiul de caz reprezintă o modalitate de analiză 

profundă a unor entități individuale, cu ajutorul unor tehnici variate: interviul, 

observația și studiul unor documente. Dintre toate metodele calitative, studiul de 

caz este cel mai puțin circumscris unui substrat teoretic sau unor norme și reguli de 

abordare. Oferă posibilitatea de a obține o mare cantitate de informații cu privire la 

o anumită persoană și modul în care aceasta răspunde sau se adaptează la o anumită 

situație specifică. Datele evidențiate chiar și cu un singur caz pot aduce un plus de 

înțelegere cu privire la o caracteristică comună unei categorii mai largi de 

persoane, care pot deveni modele explicative pentru anumite situații mai generale.  

Un astfel de demers are avantajul de a fi o alternativă a unui experiment 

adevărat, care ia în considerare factorii de natură contextuală care influențează 

persoanele investigate și, în plus, se bucura de ,,puterea exemplului” oferit de cei 

care au găsit soluția adaptării la stres (Popa, 2017). 

În acest sens, au fost analizate 7 cazuri care au obținut scoruri situate în afara 

zonei optime a profilului grafic elaborat, obținut în urma analizării datelor obținute 

prin aplicarea Chestionarului State-Trait Anxiety Inventory (STAI-C), care au 

beneficiat de consiliere de suport, iar un caz face obiectul prezentării detaliate  

într-un subcapitol al lucrării.  

• Metoda experților  

Vizează constituirea unui grup de experți psihologi, format din minimum  

5 psihologi cu experiență în domeniul psihologiei clinice, care vor participa la 

analiza datelor obținute prin aplicarea instrumentelor de evaluare psihologică, 

definirea profilului psihologic al elevului care face față situațiilor stresante și 

elaborarea programelor experimentale de creștere a rezilienței, adresate elevilor 

care nu pot face situației stresante specifice pandemiei de COVID-19 și includerea 

http://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice
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acestora în programe adecvate de psihoeducație pentru creșterea rezilienței psihice, 

pentru dobândirea deprinderilor necesare prevenției manifestărilor psiho-

comportamentale difuncționale și adaptarea facilă la situație.  

4. ÎNREGISTRAREA, PRELUCRAREA ȘI ANALIZA DATELOR  

a) Analiza preliminară a datelor 

În vederea efectuării analizei datelor colectate, în acord cu obiectivele și 

întrebările de cercetare propuse, s-a început cu analiza primară a acestora, constând 

în asigurarea verificării corectitudinii înregistrării, verificarea valorilor marginale 

sau extreme, identificarea datelor/valorilor lipsă și analiza normalităţii distribuţiei, 
prezentate în tabelul nr. 1 și tabelul nr. 2. 

Tabelul nr. 1 

Date privind statistica descriptivă 

 N Minimum Maximum Medie Abaterea standard 

Anxietatea ca trăsatură 33 20.00 51.00 33.9394 8.75335 

Anxietatea ca stare 33 20.00 53.00 34.9091 9.16298 

Valid      N  33     

Tabelul nr. 2 

Media statistică și abaterea standard 

 Anxietatea ca trasătură Anxietatea ca stare 

N Valid 33 33 

    

Media 33.9394 34.9091 

Mediana 34.0000 35.0000 

Mod 39.00 20.00a 

Abaterea standard 8.75335 9.16298 

Varianţa 76.621 83.960 

Minimum 20.00 20.00 

Maximum 51.00 53.00 

b) Date, concluzii și dovezi concludente pentru întrebările de cercetare 

Pentru aducerea unor dovezi specifice interesului cognitiv exprimat prin 

întrebarea de cercetare nr. 1, autorii au întreprins demersurile necesare evidențierii 

faptului că anxietatea poate fi un factor care generează comportamente 

disfuncționale de răspuns în situațiile stresante generate de pandemia COVID-19. 

În acest sens au fost luate în considerare și analizate scorurile mari generate 

de răspunsurile critice la itemii din cele două scale/dimensiuni (anxietatea ca 

trăsătură și anxietatea ca stare), care semnalează prezența unor comportamente 

neadecvate (ex.: la itemul 37 – Îmi fac griji în legătură cu lucrurile care ar putea 

să se întâmple, dacă răspunsul ales este cotat cu 5, se consideră un răspuns 

simptomatic). 
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În funcție de scorurile obținute la cele două dimensiuni, elevii au fost 

distribuiți în două grupe, iar pentru a evidenția diferența privind modul de răspuns 

la stres de către persoanele care obțin scoruri mari la una dintre cele două 

dimensiuni și, dacă este posibil, care dimensiune influențează comportamentul 

disfuncțional de răspuns în situațiile stresante generate de pandemia COVID-19, 

am aplicat tehnica statistică denumită diferențe de medii (Independent Samples 

Test). Rezultatele sunt prezentate în tabelul nr. 3. 

Tabelul nr. 3 

Valorile diferențelor de medii statistice 

 Testul 

Levene 

Testul t pentru egalitatea mediilor 

 

F Sig. t df Sig. Diferențe 

medii 

Diferenţa 

de eroare 

standard 

Interval de 

încredere al 

diferenţelor 95% 

Inf. Sup. 

Anxieta-

tea ca 

trăsătură 

 

Variații 

egale 

presupuse 
.685 .414 .604 31 .551 1.87970 3.11421 -4.47177 8.23117 

Variațiii 

egale ne-       

asumate 

  

.612 29.439 .545 1.87970 3.07243 -4.40006 8.15946 

Anxieta-

tea ca stare 

 

Variații 

egale 

presupuse 

.805 .377 .560 31 .579  3.26258 -4.82701 8.48115 

Variații 

egale ne-       

asumate 

  

.574 30.242 .570 1.82707 3.18375 -4.67283 8.32697 

 

În urma analizei datelor sunt evidențiate unele diferențe, care nu au valori 

foarte mari, cum ar fi spre exemplu 1.87970 la anxietatea ca trăsătură și 1.82707 la 

anxietatea ca stare, dar care semnalează că între cele două categorii de elevi există 

diferențe privind modul de percepere a situației stresante generate de pandemie. 

Punând în relație informațiile obținute în cadrul interviului psihologic 

desfășurat cu fiecare elev, informațiile oferite de către profesorul diriginte și  

cele obținute în urma evaluării, putem aprecia că problemele referitoare la 

comportamentele deficitare de răspuns, evidențiate prin scorul semnificativ la 

dimensiunea anxietatea ca trăsătură care semnalează o predispoziție către anxietate, 

neliniște, preocupare etc., sunt la fel de disfuncționale ca cele care sunt evidențiate 

prin scorul semnificativ la dimensiunea anxietatea ca stare.  

Totodată, apreciem că anxietatea este un factor care generează unele 

comportamente disfuncționale de răspuns în situațiile stresante generate de 

pandemia COVID-19, iar elevii aflați în această situație pot beneficia de programe 

pentru creșterea rezilienței în vederea dobândirii deprinderilor necesare adaptării 

facile la situație. 
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De asemenea, luăm în considerare că elevii care obțin scoruri scăzute la 

ambele dimensiuni, respectiv anxietatea ca trăsătură și anxietatea ca stare (se află 

în zona optimă a profilului grafic individual), ceea ce reliefează că dispun de un 

anume echilibru, că pot gestiona situațiile de stres, apreciem că și aceștia necesită 

monitorizare și, poate, includerea în programe de psihoeducație care participă la 

consolidarea rezilienței psihice.  

În ceea ce privește întrebarea de cercetare nr. 2, autorii au întreprins 

demersurile necesare elaborării profilul grafic al elevului care face față situațiilor 

stresante generate de pandemia COVID-19, luând în considerare scorurile obținute 

de persoanele evaluate, descrierea celor două scale ale instrumentului de evaluare 

psihologică, răspunsurile simptomatice la fiecare item, informațiile obținute în 

cadrul interviului psihologic desfășurat cu fiecare elev și informațiile oferite de 

către profesorul diriginte. 

În urma analizei cantitative a răspunsurilor obținute cu instrumentul aplicat, 

pe baza mediei statistice și a abaterii standard, precum și a punerii în relație a 

acestora cu informațiile obținute în cadrul analizei calitative a tuturor răspunsurilor 

participanților la studiu (elevi și profesor diriginte), am conturat profilul grafic al 

elevului care face față situațiilor stresante generate de pandemia COVID-19 

prezentat în figura nr. 3, în care este evidenţiată zona optimă, marcată cu culoare 

galbenă și zona de risc.  
 

Nr. 

crt. 
Conținutul itemului 

Note T 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1. Nu mă simt calm(ă) 47.76 ± 11      

2. Nu mă simt supărat(ă) 19,45 ± 10         

3. Nu mă simt agreabil(ă) 49.82 ± 11      

4. Nu mă simt nervos (nervoasă) 19.30 ± 11         

5. Nu mă simt agitat(ă) 30.70 ± 12       

6. Nu mă simt odihnit(ă) 51.30 ± 8      

7. Nu mă simt înspăimântat(ă) 10.79 ± 15         

8. Nu mă simt relaxat(ă) 51.82 ± 8      

9. Nu mă simt îngrijorat(ă) 33.33 ± 12      

10. Nu mă simt satisfăcut(ă) 51.94 ± 10      

11. Nu mă simt înfricoşat(ă) 8.88 ± 14         

12. Nu mă simt fericit(ă) 48.52 ± 11      

13. Nu mă simt sigur(ă) pe mine 52.21 ± 12      

14. Nu mă simt bine 48.73 ± 8      

15. Nu mă simt tulburat(ă) 18.73 ± 9         

16. Nu mă simt plictisit(ă) 39.06 ± 10       

17. Nu mă simt bine 49.82 ± 9       

18. Nu mă simt îngrozit(ă) 4.61 ± 11          

19. Nu mă simt confuz(ă) 25.30 ± 15        

20. Nu mă simt vesel(ă) 50.00 ± 11      

21. Mi-e teamă să nu fac greşeli 52.12 ± 10      

22. Îmi vine să plâng 53.00 ± 12     

23. Mă simt nefericit(ă) 49.21 ± 9      

24. Mă hotărăsc greu 55.70 ± 9     
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25. Îmi este greu să mă confrunt cu 

problemele mele 
50.21 ± 12 

     

26. Îmi fac prea multe griji 53.18 ± 12      

27. Când sunt acasă, sunt supărat 47.27 ± 9      

28. Sunt timid(ă) 52.61 ± 12     

29. Mă simt tulburat(ă) 51.64 ± 11      

30. Îmi trec prin cap gânduri fără 

importanţă, iar acest fapt mă 

enervează 
51.85 ± 10 

     

31. Îmi fac griji în legătură cu şcoala 52.58 ± 10      

32. Mă decid greu ce să fac 50.09 ± 10      

33. Observ ca inima îmi bate repede 50.33 ± 9      

34. În sinea mea, mi-e frică 51.55 ± 11      

35. Îmi fac griji în legătură cu 

părinţii mei 
40.91 ± 9       

36. Îmi transpiră mâinile 48.67 ± 10      

37. Îmi fac griji în legătură cu lucru-

rile care ar putea să se întâmple 
50.64 ± 10 

     

38. Adorm greu noaptea 49.42 ± 11      

39. Am o senzatie ciudată în stomac 50.27 ± 10      

40. Îmi fac griji în legătură cu ceea 

ce ar gândi alţii despre mine. 
51.58 ± 12 

     

 Figura nr. 3. Profilul grafic optim al elevului care face față situațiilor stresante  

generate de pandemie  

În tabelul nr. 4 sunt prezentate datele obținute prin elementele de statistică 

descriptivă (fragment), respectiv media și abaterea standard care au fost utilizate 

pentru elaborarea profilului grafic prezentat anterior. 

Tabelul nr. 4  

Media și abaterea standard 

 N Minimum Maximum Medii Abaterea standard 

Variabila 1 33 35 68 47.76 11.037 

Variabila 2 33 14 54 19.45 10.335 

Variabila 3 33 34 70 49.82 11.698 

Variabila 4 33 13 54 19.30 12.115 

Variabila 5 33 21 56 30.70 12.546 

Variabila 6 33 33 62 51.30 8.787 

Variabila 7 33 0 53 10.79 15.839 

Variabila 8 33 35 65 51.82 9.748 

Variabila 9 33 23 56 33.33 12.167 

Variabila 10 33 35 64 51.94 10.280 

Variabila 11 33 0 52 8.88 14.551 

Variabila 12 33 36 63 48.52 11.153 

Variabila 13 33 37 66 52.21 12.005 

Variabila 14 33 37 66 48.73 8.811 

Variabila 15 33 13 34 18.73 9.498 

Valid       N  33     

 

În urma anlizării și prelucrării tuturor datelor obținute, apreciem că elevii 

care obțin scoruri situate în zona optimă probabil o să dispună de o anume 
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reziliență și mecanisme de coping necesare pentru a face față situațiilor stresante 

generate de pandemia COVID-19, întrucât anxietatea ca trăsătură este în limitele 

normalității, iar anxietatea ca stare nu este influențată la nivele alarmante de 

situația prin care trece fiecare elev. Totodată, este de așteptat ca elevii care obțin 

scoruri situate în zona critică să dezvolte unele reacții și/sau manifestări specifice 

stresului generat de pandemia COVID-19, întrucât anxietatea ca trăsătură sau/și 

anxietatea ca stare pot fi prezente, iar mecanismele de coping nu sunt suficient 

dezvoltate pentru a genera comportamente sănătoase de răspuns, fiind necesare 

programe de dezvoltare a rezilienței. 

Pentru a aduce dovezi referitoare la întrebarea de cercetare nr. 3, autorii au 

întreprins unele demersuri vizând: 

– realizarea profilului psihologic grafic și descriptiv al unui caz din cele șapte 

evidențiate ca fiind problematice, realizat în urma analizării tuturor datelor și 

informațiilor obținute cu tehnicile și metodele utilizate; 

– prezentarea unor repere privind programul de creștere a rezilienței de care 

au beneficiat cei șapte elevi care au dezvoltat unele reacții și/sau manifestări 

disfuncționale specifice stresului generat de pandemia COVID–19. 

În figura nr. 4 prezentăm valorile obținute de către un elev (R.M – feminin) la 

evaluarea psihologică cu ajutorul Chestionarului de anxietate STAIC și profilul 

grafic, din care rezultă unele răspunsuri semnificative (simptomatice), extrase din 

raportul de evaluare psihologică, care, cel mai probabil, stau la baza comportamentelor 

disfuncționale. Scorurile obținute sunt consemnate în dreptul fiecărui item, 

exprimate în note T (în coloana Conținutul itemilor, imediat după conținutul 

acestuia; ex.: la itemul nr. 1, T=52), iar în partea dreaptă sunt prezentate pentru 

comparație valorile notelor T specific profilului grafic optim al elevului care face 

față situațiilor stresante generate de pandemie, inclusiv zona optimă, marcată cu 

culoarea galben. 

 
Nr. 

crt. 
Conținutul itemului 

Note T 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1. Nu mă simt calm(ă). T=52 47.76 ± 11      

2. Nu mă simt supărat(ă). T=34 19,45 ± 10         

3. Nu mă simt agreabil(ă). T=52 49.82 ± 11      

4. Nu mă simt nervos (nervoasă). T=54 19.30 ± 11         

5. Nu mă simt agitat(ă). T=56 30.70 ± 12       

6. Nu mă simt odihnit(ă). T=62 51.30 ± 8      

7. Nu mă simt înspăimântat(ă). T=53 10.79 ± 15         

8. Nu mă simt relaxat(ă). T=50 51.82 ± 8      

9. Nu mă simt îngrijorat(ă) . T=39 33.33 ± 12      

10. Nu mă simt satisfăcut(ă). T=64 51.94 ± 10      

11. Nu mă simt înfricoşat(ă). T=21 8.88 ± 14         

12. Nu mă simt fericit(ă). T=63 48.52 ± 11      

13. Nu mă simt sigur(ă) pe mine. T=66 52.21 ± 12      

14. Nu mă simt bine. T=52 48.73 ± 8      

15. Nu mă simt tulburat(ă). T=34 18.73 ± 9         

16. Nu mă simt plictisit(ă). T=59 39.06 ± 10       
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17. Nu mă simt bine. T=68 49.82 ± 9       

18. Nu mă simt îngrozit(ă). T=20 4.61 ±11           

19. Nu mă simt confuz(ă). T=55 25.30 ± 15        

20. Nu mă simt vesel(ă). T=64 50.00 ± 11      

21. Mi-e teamă să nu fac greşeli. T=66 52.12 ± 10      

22. Îmi vine să plâng. T=59 53.00 ± 12     

23. Ma simt nefericit(ă). T=56 49.21 ± 9      

24. Mă hotărăsc greu. T=70 55.70 ± 9     

25. Îmi este greu să mă confrunt cu 

problemele mele T=73 
50.21 ± 12 

     

26. Îmi fac prea multe griji. T=65 53.18 ± 12      

27. Când sunt acasă, sunt supărat. T=58 47.27 ± 9      

28. Sunt timid(ă). T=69 52.61 ± 12     

29. Mă simt tulburat(ă). T=61 51.64 ± 11      

30. Îmi trec prin cap gânduri fară 

importanţă, iar acest fapt mă 

enervează. T=57 
51.85 ± 10 

     

31. Îmi fac griji în legătură cu şcoala. 

T=64 
52.58 ± 10      

32. Mă decid greu ce să fac. T=71 50.09 ± 10      

33. Observ că inima îmi bate repede. 

T=55 
50.33 ± 9      

34. În sinea mea, mi-e frică. T=72 51.55 ± 11      

35. Îmi fac griji în legătură cu părinţii 

mei. T=48 
40.91 ± 9       

36. Îmi transpiră mâinile. T=66 48.67 ± 10      

37. Îmi fac griji în legătură cu lucrurile 

care ar putea să se întâmple T=64 
50.64 ± 10 

     

38. Adorm greu noaptea. T=66 49.42 ± 11      

39. Am o senzaţie ciudată în stomac. 

T=73 
50.27 ± 10      

40. Îmi fac griji în legătură cu ceea ce ar 

gândi alţii despre mine. T=66 
51.58 ± 12 

     

Figura nr. 4. Profilul grafic pentru prezentarea de caz. 

În urma analizei calitative a răspunsurilor, precum și a interpretării scorurilor 

pe cele două scale, conturăm profilul psihologic descriptiv al cazului analizat, 

caracterizat prin: 

– la scala S-Anxiety (anxietatea ca stare), scorul este ridicat, ceea ce arată ca 

situaţia pandemică este generatoare de anxietate; în acelaşi timp, este posibil ca 

persoana evaluată să prezinte un grad ridicat de anxietate în raport cu acțiunea de 

evaluare sau de examen (anxietatea generată de însăşi situaţia evaluării); este 

necesar să se compare scorul acestei scale cu cel al scalei T-Anxiety (anxietatea ca 

trasătură), pentru a stabili în ce măsură starea anxioasă este tranzitorie sau este 

reflecţia unei stări generalizate; itemii cu răspuns simptomatic sunt: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 

10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 și 20; 

– la scala T-Anxiety (anxietatea ca trăsătură), scorul este ridicat, ceea ce 

semnalează că persoana evaluată prezintă un nivel crescut de anxietate 

generalizată; anxietatea resimțită de persoana evaluată nu este doar tranzitorie, ci 

este prezentă în aproape toate momentele vieții, fiind necesară o atenție deosebită 
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în contextul situațiilor generatoare de stres; în acest sens, itemii cu răspuns 

simptomatic sunt: 21, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39 și 40; 

– scorurile ambelor scale ale STAIC sunt aproximativ egale, amândouă fiind 
relativ ridicate; acest lucru indică faptul ca anxietatea este prezentă într-o forma 
aproape generalizată în viața persoanei evaluate, iar acest lucru poate constitui un 
risc cu privire la comportamentul de răspuns în diferite situații stresante, inclusiv 
asupra stării de bine; 

– acest caz are nevoie de includerea într-un program de psihoeducație pentru 
creșterea rezilienței psihice, în vederea dobândirii deprinderilor necesare pentru 
gestionarea stresului generat de pandemie, pentru prevenția manifestărilor 
psihocomportamentale disfuncționale și adaptarea facilă la situație. 

Referitor la desfășurarea programului de creștere a rezilienței de care au 
beneficiat cei șapte elevi care au dezvoltat unele reacții și/sau manifestări 
disfuncționale specifice stresului generat de pandemia COVID-19, a constat în: 

– consilierea psihologică individuală a elevilor în cauză și a părinților  
(la solicitarea acestora) de către membri colectivului de studiu; 

– consilierea psihopedagogică individuală și de grup desfășurată de către 
consilierul școlar al unității de învățământ; 

– postarea de materiale-resursă (tip poster) pe platforma online a școlii 
Google classroom, cursul de consiliere psihopedagogică, pentru activitățile de 
psihoeducație, cu tematică adaptată, specifică gestionării anxietății. 

După parcurgerea activităţii de evaluare psihologică, desfășurată cu acordul 
părinților, elevii au primit un raport cu rezultatele evaluării, iar mai apoi au 
beneficiat de consiliere psihologică individuală. 

Consilierea psihologică individuală a debutat cu analiza funcţională a 
factorilor de apariţie şi menţinere a anxietăţii, urmată de învățarea unor tehnici 
scurte privind restructurarea cognitivă. Au fost indentificate gândurile care au stat 
la baza emoţiilor, au fost căutate dovezi/argumente care să susţină acele gânduri şi 
apoi au fost analizate pe baza dovezilor găsite. Prin intermediul tehnicii denumită 
schimbarea perspectivei, au fost transpuse în cogniții raţionale, logice, motivând 
înţelegerea consecinţelor presupuse. Elevii au înţeles relaţia creată între gândirea 
disfuncţională şi emoţiile negative generate automat. De asemenea, au indentificat 
şi cognițiile/modul de gândire care favorizează stările de anxietate. Nu în ultimul 
rând, elevii au învăţat cum să utilizeze dovezile concrete pentru schimbarea 
gândurilor şi diminuarea anxietăţii. Pe de altă parte, părinţii elevilor au fost 
consiliaţi, explicându-le printre altele care este rolul, importanţa și modul de 
utilizare a întăririlor pozitive atunci când apar achiziţii psihologice utile copiilor. 

Colectivul studiului s-a implicat în pregătirea și monitorizarea modului de 
asigurare a consilierii psihopedagogice a grupului de elevi de către consilierul 
şcolar, desfășurându-se online pe diferite platforme: Google Classroom, Google 
Meet și WhatsApp. De asemenea, au fost elaborate și transmise resurse de tip 
poster, ca suport de specialitate, utile pentru elevi și pentru părinții acestora,  
în vederea gestionării eficiente a anxietății. 
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Deși nu dispunem la această dată de unele dovezi clare privind eficiența 

programului desfășurat, din aprecierile părinților a rezultat efectul benefic al 

consilierii psihologice asupra adaptării, imaginii de sine, renunțării la unele 

comportamente sau acțiuni defensive și îmbunătățirii performanțelor școlare. 

5. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Deși studiul și concluziile prezentate nu au caracter exhaustiv și nu pot fi 

generalizate, întrucât reprezintă doar o parte dintr-un proiect mai vast și are unele 

limite legate de obținerea de date (a cuprins doar 33 de elevi), poate pune bazele 

altor încercări de explicare a unor comportamente disfuncționale generate de 

situațiile noi, neprevăzute, așa cum este situația generată de pandemia COVID-19 

și, totodată, a unor programe de creștere a rezilienței elevilor pentru a face față 

unor situații asemănătoare.  

În încheiere, plecând de la concluziile lui Wilmhurst (2005), ,,regulile de 

bază pentru a diminua neliniştea la copii constau în a le oferi un mediu sigur şi 

securizant, precum şi un cadru în care să aibă constanţă previzibilitate şi blândeţe. 

Copilul care se simte în siguranţă are puţine motive de nelinişte”, apreciem că 

elaborarea și punerea în practică a unor programe de psihoeducație care au ca scop 

creșterea rezilienței psihice, în vederea dobândirii deprinderilor necesare pentru 

gestionarea stresului generat de diferite situații noi, poate fi benefică pentru 

prevenția unor manifestări psihocomportamentale disfuncționale. 

 

Primit în redacție la: 16.04.2021  
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REZUMAT 

 
Luând în considerare necesitatea cunoașterii problemelor evidenţiate în mediul şcolar, ne 

propunem desfășurarea unui studiu care să fie bazat pe cunoaşterea ştiinţifică aprofundată a efectelor 

psihologice, produse de stresul resimțit de către unii elevi care au traversat perioada schimbărilor şi 

încă sunt influenţaţi de criza epidemiologică COVID-19 în perioada 2020–2021, precum și elaborarea 

ulterioară a unui program experimental de creștere şi susţinere a rezilienței. Programul menționat, 

într-o variantă pilot, se va adresa unui grup restrâns de elevi, care va cuprinde atât elemente 

caracteristice psihoeducației, precum și unele tehnici specifice intervenției psihologice specializate, în 

vederea prevenirii și/sau reducerii manifestărilor disfuncționale specifice stresului generat de situația 

dată. Studiul de față demonstrează că adolescenții prezintă anumite caracteristici psihice specifice 

anxietății, izvorâte atât din structura de personalitate, anxietatea ca trăsătură, cât și generate de stresul 

din mediul organizațional/școlar în care își desfășoară activitatea, anxietatea ca stare, care poate fi 

amplificată de unele situații particulare, cum ar fi pandemia de COVID-19 și care pot fi descrise prin 

prisma profilului psihologic. De asemenea, ne propunem ca într-o etapă ulterioară, în urma datelor și 

concluziilor obținute în cadrul studiului, să elaborăm și să punem în aplicare unele programe 

experimentale de creștere a rezilienței, adresate elevilor cuprinși în același lot de studiu, în vederea 

transmiterii unor informații și învățării unor tehnici de gestionare a stresului pentru prevenirea și/sau 

reducerea manifestărilor disfuncționale specifice stresului generat de situația dată. 

http://www.frontiersin.org/%20articles/10.3389/fpsyg.2020.00022/full.consultat
http://www.frontiersin.org/%20articles/10.3389/fpsyg.2020.00022/full.consultat
http://www.unicef.org/romania/ro
http://www.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/anxietate/stai-c
http://www.slideshare.net/guest5989655/psihopatologie-presentation
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Abstract 

One fundamental role of mathematics is to prepare the new generation to compete in a global 
economy. Although math is essential for almost all sciences, a significant percentage of primary 
school students report experiencing math anxiety, as well as an increased avoidance of mathematics 
courses and other math-related subjects. These increased levels of math anxiety and the potentially 
long-lasting effects led researchers to investigate the reasons behind this phenomenon. Although the 
antecedents of math anxiety are multiple and not fully determined, previous empirical researchers 
suggested that parents‟ math anxiety and their math-gender stereotypes play a critical role in their 
children‟s math performance and math anxiety. There is a paucity of literature that has focused on the 
relationship between child math anxiety and their parents‟ math anxiety, whereas most of the studies 
were directed to investigate the relationship between math anxiety and math performance. In this 
review, we will critically synthesize the available literature concerning the relations between 
children‟s math anxiety, parents‟ math anxiety, and parental gender stereotypes toward mathematics, 
as well as parental involvement in the child‟s homework as a proxy of child math anxiety and the 
resulting gap in math performance. This review will develop a better understanding of the relations 
between parental math anxiety, parental involvement in children‟s homework and child‟s math 
anxiety. 

Cuvinte-cheie: anxietate față de matematică, stereotipuri de gen, elevi din școala primară, 
performanță matematică, implicarea părinților. 

Keywords: math anxiety, gender stereotype threat, primary school students, math performance, 
parental involvement. 

1. INTRODUCTION 

Mathematics plays an essential role in both academic and professional 
success and is also seen as a gateway to employment in well-paying positions. 

Mathematics is major component of numerous fields known as science, 

technology, engineering, and mathematics (STEM) (Yuksel-Şahin, 2008; Geist, 
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2010; Smith, 2016). Students‟ achievement in mathematics has been widely 

recognized and investigated at both national and international levels (Merritt, 

2011). Despite the robust presence of mathematics in our daily life, it is often 

viewed as a complicated and difficult topic (Maloney, Schaeffer & Beilock, 2013; 

Arslan, 2013). 

Many studies have emphasized that math anxiety develops as early as 

primary school (Ma, 1999; Birgin et al., 2010). For example, 21% of nine-year-old 

children reported that doing mathematics made them nervous (Joseph, 2009).  

In Jordan, Tunisia, Argentina, Mexico, Korea, Indonesia, Uruguay, Malaysia, and 

Romania, at least 75% of the students of these countries admitted feeling worried 

about doing mathematics (e.g., I often worry that it will be difficult for me, I worry 

that I will get poor grades) (OECD, PISA, 2012). Math anxiety is defined as a 

combination of unpleasant feelings such as stress, strain, fear, and apprehension in 

situations that demand mathematical or arithmetic skills (Rossnan, 2006; Iossi, 

2013; see also Xie et al., 2018). Over the past few decades, researchers, 

educational specialists, and psychologists have engaged in many investigations  

to uncover the sources of math anxiety and its impact on math outcomes.  

A significant segment of the reviewed literature has identified parents as a 

fundamental risk factor for fostering childhood math anxiety and related math-

gender stereotypes (Maloney & Beilock, 2012; Batchelor, Gilmore & Inglis, 2017; 

Rubinsten et al., 2018), besides their role as a resource in promoting children‟s 

math achievement. 

Although schools are usually viewed as the primary vehicle for advancing 

academic competence and life aptitude, parents also play an important role in their 

children‟s success in life (Jacobs & Eccles, 2000). Parents are also their children‟s 

first and sustained teachers. However, what if parents are themselves math-

anxious? Or they are stereotyped by seeing mathematics as a male domain? 

(Maloney et al., 2015). Quite a number of studies have examined the important role 

parents are playing in shaping their children's identity and their perspectives, 

therefore, there is a substantial reason to investigate the parental influences on 

children's mathematics anxiety. (Soni & Kumari, 2017). There is clear evidence to 

propose that parents act as expectancy socializers, thus children may pick up hints 

from their teachers, parents, or peers when it comes to mathematics, learning that 

math is worrisome. Furthermore, children who begin schooling with limited 

fundamental mathematical skills could be more vulnerable to endorsing social cues 

such as math-gender stereotypes (Beilock & Willingham, 2014). 

The objectives of this narrative review are to investigate the relationship 

between parents‟ math anxiety and their children‟s math anxiety, to analyze the 

role plays parents‟ involvement in their child‟s homework as a proxy for 

developing math anxiety and to explore the role of parent‟s math gender stereotype 

as a key that explains the gender gap in mathematics performance and math 

anxiety. 
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2. PREVIOUS STUDIES 

2.1. ARE PARENTS WITH MATH ANXIETY LIKELY  

TO HAVE MATH ANXIOUS CHILDREN? 

Undoubtedly, parents represent the primary socializing agent and the first 
role model for their children, who imitate what their parents prefer or dislike and 

how they relate to certain things. This applies to learning as well, and even to 
specific fields of education, such as mathematics. However, sometimes parents 

may give children confusing messages about math. For example, parents may 
emphasize the complicated and difficult nature of mathematics, but at the same 

time admit that mathematics skills are important for their academic success and 
future achievements. Hence the parents‟ role cannot be ignored and reveals a need 

for continued investigation of the role of parents in shaping their children‟s 
attitudes towards mathematics (Hill & Taylor, 2004; Batchelor et al., 2017). 

Many studies suggest that negative math attitudes of both parents and 
teachers were associated with children‟s poor math aptitude and the development 

of math anxiety For example, children can pick up some messages from ordinary 
dialogues with their parents, (e.g., “math is complicated!” or “it is dreadful to 

calculate our monthly expenses”); these spontaneous messages may lead children 
to profoundly dislike mathematics and to develop negative emotions and fears 

toward it or to any aspects related to mathematics (Parsons, Adler & Kaczala, 

1982; Maloney et al., 2015). 
Casad et al. (2015) carried out a study among students enrolled in 6th to 8th 

grades. The results confirmed the association between parent‟s math anxiety and 
children's math anxiety within gendered dyads. The most significant relationships 

were found between same-gender parent-child dyads, specifically the mother-
daughter ones, while both child‟s math anxiety and parent‟s math anxiety 

interacted to predict mathematics outcomes. The findings revealed a significant 
positive correlation between child math anxiety and parent‟s math anxiety (r = 0.5). 

In contrast, Jameson (2013) examined the environmental factors related to math 
anxiety in 2nd-grade students (aged 7–9 years), and found no significant 

association between parents‟ math anxiety and their children‟s math anxiety (see 
Table no. 1) for a summary of relevant studies. The presented studies in the table 

were chosen based on their purposes and their investigated relationships that 
support our scoping review. 

In addition, Batchelor et al. (2017) conducted a similar study with the 
participation of 38 child-parent dyads and the findings revealed a significant 

positive correlation between parents‟ math anxiety and their sons‟ math anxiety 

levels (r = 0.76), while no association was found between parents‟ math anxiety 
and daughters‟ math anxiety. As the researchers indicated, these findings could be 

accounted for by the mediating effect of parental involvement in the child‟s 
homework or possibly by the gender distribution of the participants. Indeed, math-

anxious parents are more probably to pass their math anxiety to their children, 
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particularly when these parents frequently help their children with math homework. 

According to Allen (2015) when parents are themselves math-anxious, their 
children often learn less math throughout the school year. 

Table no. 1 

Descriptive information of Studies on the Relationship between Child measurements  

parental measurements 

Study Year Participants  Instrument Main results 

Casad, Hale & 

Wachs 

2015 N= 1342 parents 

N=683, 11–14 

years, 377 girls, 306 

boys 

Parents' MA, 

Child's MA 

(Marx and 

Stapel, 

2006). 

r= 0.500***(parent–child math 

anxiety) 

Jameson 2013 N= 81 parents 

N= 91, 7–9.4 years, 

48 boys, 43 girls 

CAMS, 

MAMAS 

 

r=0 (parent–child math 

anxiety) 

Batchelor, Gilmore 

& Inglis,  

2017 N= 38 child-parent 

dyads 

6–9.8 years 

26 Daughters, 12 

Sons 

CMAQ, 

MAS-UK 

r = 0.76 (parent–sons math 

anxiety) 

r= 0 (parent–Daughters math 

anxiety 

Maloney et al. 2015 N=133 Parents 

N= 438, M age= 7.21 

years, 243 girls, 195 

boys 

 

C-MAQ, 

sMARS, 

AHP 

A correlation between (parent–

child math anxiety) moderated 

by parents‟ helping behavior  

Soni & Kumari 2017 N= 595 child-parent 

dyads 

Grade 5th-10th,  

10–15 years 

MARS-E, 

MARS-A, 

MARS-SV, 

ATMI 

r = 0.91***(parent–child math 

anxiety) 

r = −0.70***(child math 

anxiety–math achievement) 

r = −0.76***(child math 

attitude-parents‟ math anxiety) 

Schaeffer et al. 2018 N=587, 1st–3rd 

grades, 299 girls, 

288 boys 

CMAP, 
sMARS 

Negative association between 

parents‟ math anxiety-math 

achievement 

Hart, Ganley & 

Purpura 

2016 N= 339 parents of 

children ages 3 to 8. 

Gils=235, Boys=104 

HES, MAS, 

PRCS 

(Parent‟s 

scale) 

r= 0.23 (home math 

environment factor–parent‟s 

report of child skills) 

Roberts & Vukovic 2011 N=78 child-parent 

dyads, 2nd-grade, M 

age = 7.10 years, 

Gils=43, Boys=35 

 

MACS, PIS r= -.27 (parental involvement–

child math anxiety 

Vukovic, Roberts & 

Green Wright 

2013 N= 78 child-parent 

dyads 2nd-grade, M 

age =7.10 years, 

Gils=43, Boys=35 

MAS, PIS r= -.27 (child math anxiety– 

home support and parental 

expectations  
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Table no. 1 (continued) 

Bieg et al. 2015 N = 755, Grades 9 

and 10, M age = 15.7, 

Gils=416, Boys=339 

GSEC, 

TMA, SMA 

r=.23 (math score-explicit 

stereotyping) for children 

Tomasetto, 

Alparone & Cadinu 

2011 N= 128 fathers, 134 

mothers 

N=124 female child, 

5–7 Years,  

CPM, PS No correlation (Parent 

stereotyping–child math 

performance) 

Kiefer & 

Sekaquaptewa. 

2007 N=63 female 

college students 

IAT, CGQ r= -.255*(Implicit Gender 

Stereotype–Career Goals) 

 MAMAS=Modified Abbreviated Math Anxiety Scale, CAMS=Children‟s 

Anxiety of Math Scale, CMAQ=Child Mathematics Anxiety Questionnaire, 

MAS-UK=Mathematics Anxiety Scale-UK, C-MAQ=Child Math Anxiety 

Questionnaire, sMARS=short Mathematics Anxiety Rating Scale, 

AHP=Assessment of homework-helping behavior, MARS-E=Mathematics 

Anxiety Rating Scale for Elementary School, MARS-A Mathematics Anxiety 

Rating Scale for Adolescents, MARS-SV=Mathematics Anxiety Scale Short 

Version, ATMI =Attitude Towards Mathematics Inventory, CMAP= Children 

mathematics applied Problems subtest of the Woodcock-Johnson III, 2001, 

sMARS=short-Mathematical Anxiety Rating Scale, HES=Home Environment 

Survey, MAS=Math Anxiety Scale, PRCS= Parent report of child skills, 

PIS=Parental involvement survey, MAS=Mathematics anxiety scale, 

MACS=Math Anxiety in Young Children Scale, GSEC=Gender stereotype 

endorsement child scale, TMA=Trait mathematics anxiety, SMA=State 

mathematics anxiety, PS=Parent stereotyping, CPM= child‟s performance at the 

math task, IAT= Implicit Association Test( Gender Stereotyping), CGQ=Career 

Goals questioner 

 

According to Maloney et al. (2015), math-anxious parents are likely to 

transmit their anxieties to their children. More specifically, math-anxious parents 

may negatively affect their children‟s achievement in math and thus facilitate 

aggravating the child‟s math anxiety by the school year‟s end, but only if these 

anxious parents report providing frequent help to their child with math homework 

(see details in the section below). High-anxious parents often show a negative 

attitude about mathematics, because they tend to believe that math is not useful, 

have low motivation, and low math self-efficacy when it comes to doing math.  

By expressing these beliefs to their children, parents could demotivate them and 

impede their achievement in math. As a consequence, children would reduce the 

effort they invest in doing math or start avoiding math courses, which, in its turn, 

leads to a decline in their math achievement and facilitate the development of math 

anxiety 

In a study involving 595 Indian students aged 10 to 15 years and one parent 

of each child (mother or father), Soni and Kumari (2017) confirmed that parent‟s 

mathematics anxiety was positively associated with children‟s mathematics anxiety 

and negatively affected their mathematics attitude. A potential reason for these 

findings is that when parents have positive feelings and attitudes toward math, it 
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encourages their children to have a similar outlook and lessens math anxiety, 

consequently improving their performance. However, parental math anxiety and 

math attitude serve as an antecedent for their children‟s math anxiety and math 

attitudes and can further affect the math achievement of their children. 

Another study among primary school students (1st–3rd grades) investigated 

the relationship between parents‟ math anxiety and their child‟s performance, 

reporting that children‟s math performance was negatively associated with high 

parent math anxiety. Interestingly, this was not the result of the families who were 

given a math app (experimental group) and included in a long-term math app 

intervention. In this experimental group there were no differences in children‟s 

math achievement in relation to parents‟ math anxiety (Schaeffer et al., 2018).  

2.2. PARENTAL INVOLVEMENT IN MATH ACTIVITIES  
AND THEIR CHILDREN‟S MATH ANXIETY 

Nowadays, educational experts and teachers insist on the importance of 

parental involvement in their children‟s learning process (Maloney & Beilock, 

2012). Many studies have confirmed parents‟ role in their children‟s educational 

development. On the one hand, part of it is accomplished through their school 

involvement, consisting of many activities such as attending school events, 

meetings of parent-teacher conferences, and volunteering at school. And, on the 

other hand, the home learning environment, which includes any activities that 

parents and their children engage to support learning development (Hill & Taylor, 

2004; Hart et al., 2016). 

For many years, researchers have ignored the role of parents‟ anxiety on 

children‟s math anxiety and performance, which stems from different reasons. For 

example, from the common misunderstanding that mathematics learning is more 

likely to occur at school than at home, or that the role of teachers is more relevant 

than parents‟ role in math learning. An additional possible reason for this literature 

gap is that people do not picture parents computing math and may not think about 

parent‟s math efficiency unless it is part of their occupation e.g., banking, 

accounting (Tiedemann, 2000; Eccles; 2009; Casad et al., 2015). However, just as 

teachers, parents are considered to be role models for their children. Parents 

represent long-term role models and their feelings and beliefs can affect their 

children while developing their own identities, values, and perspectives (Bhanot & 

Jovanovic, 2005; Maloney et al., 2015). Regardless of their profession, parents are 

likely to perform simple calculations during their daily interaction with their child. 

For example, when playing card games that use numbers or counting, making a 

household budget and recalculating a bill, or adding a tip at a restaurant, and each 

can trigger math anxiety (Ashcraft, 2002). Parents‟ math anxiety may be conveyed 

to children through these everyday activities, or even more directly, while helping 

or not helping their children with mathematics homework (Maloney & Beilock, 

2012; Maloney et al., 2015). 
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Hart et al., (2016) conducted a study on children aged 3 to 8, where the 

findings suggested that anxious parents who are doing more home general math 

activities was positively associated with parents reporting higher math skills in 

their child, either through direct activities (e.g., helping with math homework, 

count out money, add or subtract numbers with the child, etc.) or indirect (e.g., 

playing board games, measuring ingredients when cooking, using calendars and 

dates, etc.) activities. Whereas doing more spatial activities (e.g., playing with 

Legos or puzzles, measuring the length and width of things, using a computer or 

video games to do spatial tasks, etc.) was associated with parents reporting lower 

math skills in their child, these findings could be due to spatial activities are seen as 

less math-related and therefore less anxiety triggering for high math-anxious 

parents. In addition, children who see their parents do household math activities 

(e.g., home fixing by using measuring tools, balancing a checkbook) consider that 

their parents have more self-competence and like mathematics more than those 

whose parents do not get involved in any home mathematical activities. By 

engaging in these actions, parents influence their children‟s perception regarding 

what are the more valued spare-time activities and indirectly affect their math 

attitudes and learning goals (Parsons et al., 1982; Jacobs & Eccles, 2000). 
Furthermore, various studies suggested the positive associations between children‟s 

math ability and the frequency of parents‟ engagement in math-related home 

learning activities (Braham & Libertus, 2016). 

Moreover, in 2001, Fan and Chen (2001) conducted a meta-analysis, and the 

findings indicated that some dimensions of parental involvement might have a 

more remarkable effect than others on students‟ academic achievement. For 

example, the strongest association was between parental expectation for their 

children‟s outcomes and their children‟s academic achievement, whereas the 

weakest association was between parental home supervision and their children‟s 

academic achievement. The same results were reported by Braham and Libertus 

(2016) who found a correlation between parental expectations about children‟s 

math skills and their children‟s ability in mathematics. 

A study conducted by Maloney et al. (2015) on parents and child math 

anxiety suggested that homework assistance provided by math-anxious parents 

resulted in negative results in children, such as limited math learning over the 

school year, compared to other children, whose parents did not help them in their 

homework. However, the results differed for the homework assistance given by 

non–math-anxious parents. Besides that, the findings of several meta-analyses 

reported that home parental involvement was negatively related to children's 

achievement and homework help was also negatively correlated to student 

academic performance (Hill and Taylor, 2004; Wilder, 2015). However, Vukovic, 

Roberts, and Green Wright (2013) examined whether children‟s math anxiety acts 

as a pathway between their mathematical achievement and parental involvement in 

their education, with the participants of second-grade children and their parents. 
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The analysis demonstrated that parental expectations and home support positively 

correlated with children‟s performance on algebraic reasoning and the word 

problems, while a negative correlation was found between children math anxiety 

and parental expectations and home support. 

Many arguments were proposed about parental involvement in the child‟s 

homework; is it beneficial or not? The available results suggest it could be both an 

advantage and a disadvantage. For instance, Abu-Hilal and Nasser (2012) found 

that students with higher (IQ) scores reported they did not receive much parental 

help with their homework but still had a more positive math self-concept and 

higher math achievement. Indeed, parental help did not affect achievements, but it 

played a significant role in improving the motivational aspects such as the  

self-concept. In addition, a study including elementary school children indicated 

that when mothers helped with homework, it didn‟t develop their child‟s academic 

achievement. The reasons behind why such help is ineffective due to children's and 

mother‟s math abilities, well-performing students do not need help with regular 

assignments, while poor students may need help but their mothers may lack the 

needed skills to teach them, for such children, helping may even be unproductive 

and frustrated. (Levin et al., 1997). On the contrary, in another study involving 

eighth-grade students, it has been found that parents‟ involvement in homework 

was positively associated with improving children‟s academic achievement 

(Bhanot & Jovanovic, 2005). Moreover, it has been reported that with a higher 

level of parental involvement in children‟s math learning, children had lower  

math-anxiety levels (Roberts & Vukovic, 2011). Lately, researchers have 

mentioned that further parental involvement is not necessarily for the better, 

requesting more inquiry of the nature of parent-child educational interactions that 

may negatively and positively affect both emotional and academic functioning 

(Mellon & Moutavelis, 2011). 

There are different perspectives on parental participation in their children‟s 

learning process, whether in school or at home. A study about parental 

involvement, such as volunteering at school, participating in Parent-Teacher 

association activities, and providing help with homework, revealed that these 

participating activities were associated with fewer behavioral problems and higher 

achievement (Wilder, 2015). Moreover, another study reported that mathematics 

achievement was positively related to parental support and their encouragement in 

learning mathematics (Cruz, 2012). Another finding suggested that when parents 

offer uninvited help and intrusive homework monitoring, children feel incompetent 

about their abilities and display less self-efficiency. Nevertheless, parents tend to 

provide such intrusive or unsolicited support when they recognize that their child is 

not doing well in school or does not meet their standards (Pomerantz & Eaton, 

2000). 
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2.3. CHILDREN‟S MATH ANXIETY AND PARENT‟S MATH GENDER STEREOTYPE 

In the last decade, many studies have investigated important areas strongly 
affected by the gender role: socialization, mathematics, and math-related domains 
where the gender gap is noticeable (Else-Quest, Hyde & Linn, 2010; Stoet & 
Geary, 2012). Many theoretical approaches have assumed that stereotype threat is 
considered a major factor that explains the gender gap in mathematics (Picho & 
Schmader, 2017). Stereotype threat as a concept was first introduced by Steele and 
Aronson (1995) and refers to the unconscious or conscious shared belief that an 
individual belongs to a stigmatized group known for specific deficits (Stoet & 
Geary, 2012; Hakim, Kurman & Eshel, 2017; Muntoni & Retelsdorf, 2019). 

In a sample of German 9th and 10th graders, Bieg et al. (2015) found that 
gender stereotype endorsement plays a significant role in explaining the gender gap 
in math anxiety. As stated by Bhanot and Jovanovic (2005), regardless of the 
child‟s actual abilities, parental appraisal of their children in specific domains is 
reflected in their stereotypes. For instance, girls are thought to better perform at 
social sciences, while boys at math-related subjects. These stereotype endorsements 
may indirectly convey to the children, and consequently, undermine children‟s 
confidence in these domains. However, these preconceptions are not confirmed by 
actual performance differences, nor by their neural underpinnings. Kersey, 
Csumitta, and Cantlon (2019) investigated the gender similarities in the brain by 
the use of functional magnetic resonance imaging (fMRI) during math educational 
activities of 3 to 10-year-old children‟s, found no gender differences in neural 
responses to mathematics content in early childhood, as they attributed the reasons 
for the existence of gender differences in STEM fields in adults for the 
environmental origin but not from the intrinsic differences in children‟s brains or 
their cognition. 

Flore‟s and Wicherts‟s meta-analysis (2015) confirmed the previous results 
of identifying math as a „male domain‟ by females. In classrooms, teachers tend to 
see girls as less competent in mathematics, expect mathematics to be more difficult 
for them than for the boys, and anticipate that girls are more likely to underperform 
in mathematics because of the lack of ability, whereas for boys, as a result of the 
lack of effort. These gender stereotypes are widespread and present in the majority 
of educational environments (Forgasz, Leder & Gardner, 1999; Tiedemann, 2000). 
Women‟s math performance is disrupted under threatening situations, not because 
of their insufficient talent but because they feel threatened by the possibility that 
their performance in math will emphasize the negative stereotypes associated with 
their social group as women and confirm the assumption about math as a male 
domain (Tomasetto, Alparone & Cadinu, 2011). 

Researchers have also indicated that when individuals identify strongly with 
their social group and value domain, they are more susceptible to stereotype threat 
(Pennington et al., 2016). At the age of 6 years, girls are likely to believe that 
others of their gender are not „really really‟ as smart as the boys (Bian, Leslie & 
Cimpian, 2017), and in the 3rd or 4th grades of elementary school, gender-specific 



 Nagham Anbar, Laura Visu-Petra 10 372 

disparities of math self-concepts were observed as well (Steffens, Jelenec & 
Noack, 2010). These cultural messages about cognitive ability differences and the 
male superiority in mathematics are influential throughout child development. 
Thus, it is crucial to investigate these stereotyped ideas in early childhood, as soon 
as young children start school and begin to set up choices that shape their future 
aspirations (Tomasetto & Appoloni, 2013; Ongiti, 2014; Casad et al., 2017). 

Moreover, parents‟ gender-stereotyped beliefs about their children‟s 
academic skills influence children‟s perceptions about their actual competence, 
creating negative emotions toward these subjects and other anxiety-related 
symptoms. Based on the empirical researches that investigated the negative 
stereotypes, the link between sociocultural factors and child math anxiety has been 
confirmed. (Chang & Beilock, 2016). Therefore, there is reason to consider that the 
beliefs and perceptions of both parents represent critical antecedents of children‟s 
attitudes, math anxiety, and math achievement (Tomasetto, Alparone & Cadinu, 
2011; Gniewosz & Noack, 2012). 

Given that both stereotype threat and math anxiety induce suboptimal 
performance in mathematics, it is reasonable that a large body of research has 
sought to understand these phenomena, which are considered separated constructs 
with different etiologies (Maloney et al., 2013). Studies that investigated these 
phenomena and how cognitive processes interact with the affective factors 
regarding mathematics have concluded that both math anxiety and stereotype threat 
are sharing a similar mechanism represented by diminishing the working memory 
capacity and by increasing worrying thoughts which, in turn, disrupts mathematics 
performance (Bornholt, Goodnow & Cooney, 1994; Kiefer & Sekaquaptewa, 2007; 
Tempel & Neumann, 2014) 

3. DISCUSSION 

We aimed by assembling and elaborating the current review to explore the 
relationship between parents‟ and children‟s mathematics anxiety and to reach a 
better understanding of the parents‟ function as a role model that is a potential 
mechanism through which math anxiety and math gender-stereotypes might be 
transmitted (Geist, 2010; Smith, 2016; Batchelor et al., 2017). 

Both math anxiety and gender stereotypes threat can be explained based on 
the social role theory. Gender difference may occur because of math stereotype 
threat or the sex-role socialization, math is traditionally presented as a male 
domain, and women may feel they are less competent than men in mathematics 
leading them to underestimate their actual abilities, as a consequence, they will be 
more worried about their performance which exposed them to higher math anxiety 
(Beilock et al. 2010). Gender roles imposed by society and culture contribute 
effectively to define each gender role, for instance, girls are socialized to be 
tolerant, tender, dependent, cooperative, and to express their feelings, while, and 
boys are socialized to be assertive, aggressive, independent, competitive and 
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dominant (Heyder & Kessels, 2013). These models of gender socialization 
certainly affect children‟s expectations, their self-concept and their self-efficacy 
beliefs (Ongiti, 2014). 

Based on the social learning theory, parents‟ academic values could be 
transmitted to their children depending on parent‟s participation in the school 
educational activities and direct or indirect home educational activities (Gniewosz & 
Noack, 2012). Parents can foster their children‟s math achievement by simply 
supporting positive math attitudes. For instance, if children have more positive 
math attitudes they will show higher math achievement than children with more 
negative math attitudes, therefore it is not surprising that math‟s avoiding 
behaviours are stem from negative attitudes of both parents and children (Pugsley & 
Price, 2018). 

There is a common view that teachers are primarily responsible for the 
student‟s math achievement. Nevertheless, parents‟ engagement in their children‟s 
math education is also vital. That does not require parents to show a high skill in 
math. Rather, parents can elevate children‟s math performance by simply offering 
positive encouragement about math learning. Indeed, the parents‟ involvement in 
their children‟s education phase is critical mainly at an early age, while the way 
that parents interact with their children and their spontaneous reaction about doing 
math has a stronger prediction index of children‟s outcomes than the level of 
parental school involvement. 

4. CONCLUSION 

In the current scoping review, we attempted to demonstrate and analyze the 
relationship between parents‟ math anxiety and their children‟s math anxiety. On 
the one hand, we highlighted the parents‟ involvement in their child‟s homework as 
a proxy for developing math anxiety and, on the other hand, we emphasized the 
role of parent‟s math gender stereotype as a key that explains the gender 
differences in mathematics performance and math anxiety. 

The environmental influences on math anxiety and achievement were widely 
investigated, especially the role of parents and the home math environment 
(Sepehrianazar & Babaee, 2014; Hart et al., 2016). It has been concluded that 
children‟s mathematics anxiety is related to parents‟ mathematics anxiety, while 
the parent‟s gender and parental involvement in homework were considered as 
mediators in this relationship (Batchelor et al., 2017). A study conducted by 
Berkowitz et al. (2015) on math at home and child achievement found that when 
parents are more anxious about math, their child learned less math during first 
grade compared with children of less math–anxious parents. 

Concerning the parental impacts on children‟s math attitudes and outcomes, 
the gender gap in the transmission of attitudes and anxiety has been investigated in 
many studies and was emphasized the role of gender stereotype threat among 
adults and children. For instance, parents reported that girls need to spend more 
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effort in mathematics learning than boys do while girls declared less efficiency and 
less confidence in their math abilities than boys, which resulted from many years of 
exposure to math stereotype threat (Batchelor et al., 2017). 

As we have noted, it is very challenging to identify the parental influences on 
their child‟s math anxiety and outcomes because this relationship is affected by 
several factors, such as parents‟ math anxiety, their involvement in child learning at 
home or school, and their gender stereotypes toward mathematics. Further 
investigations are needed in this direction to reach a deeper understanding of this 
multimodal relationship, for instance, a future extension of this current review may 
aim to analyze the impact of cultural contexts on the previously discussed 
relationships. 

5. LIMITATIONS 

The current review was not without limitations. First, cultural differences 
may affect the findings of each study, the age of participants and the demographic 
features differ from one study to another, on the other hand, different measures 
were applied in each study while a various data analysis was calculated, all of these 
aspects make it challenging to compare the results. 
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REZUMAT 

 
Un număr semnificativ dintre elevii din învățământul primar se confruntă cu anxietate față de 

matematică și cu tendința de a evita participarea la orele de matematică sau de a evita învățarea 

matematicii. Ținând cont de rolul fundamental al matematicii în creșterea economiei globale, 

cercetările actuale investighează motivele care stau la baza evitării matematicii la actualele generații 

de elevi. Deși s-a constatat că antecedentele anxietății față de matematică sunt variate, rezultatele 

cercetărilor empirice ne arată că anxietatea părinților față de matematică și stereotipurile lor de gen 

față de matematică joacă un rol decisiv în determinarea performanței și anxietății copiilor față de 

matematică. S-a constatat că există un număr limitat de studii care au investigat relația dintre 

anxietatea față de matematică a copilului și părinților. Majoritatea studiilor au investigat relația dintre 

anxietatea față de matematică și performanța matematică. În acest review teoretic al literaturii, am 

analizat și sintetizat în mod critic literatura disponibilă referitoare la relațiile dintre anxietatea față de 

matematică a copiilor și părinților, stereotipurile de gen ale părinților față de matematică, precum și 

modul în care implicarea părinților în realizarea temelor de casă ale copiilor influențează anxietatea 

față de matematică și performanța matematică a copiilor. În partea de concluzii am sumarizat 

constatările făcute cu scopul înțelegerii relațiilor dintre variabilele analizate. 
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