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STUDII ȘI CERCETĂRI

REPLICAREA DATELOR PSIHOMETRICE
ALE SCALEI DE COMPETENȚE SOCIO-EMOȚIONALE
SEBASTIAN VAIDA
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Abstract
The Social Emotional Competences Scale (Seal et al., 2011) resides in a combination of emotional
intelligence, social intelligence, and competences development. Within this scale, social emotional
competences development refers to an increased ability of emotional knowledge and an enhance of
social behavior, intended to achieve better results in a certain area. In this study, we have recalculated
the psychometric properties of the scale on a far larger and diverse sample (1502 participants) as
compared to the initial translation and adaptation of the scale for the Romanian population. The data
proves that the psychometric data is improved, the factorial structure of 4 factors from the initial
translation and adaptation is maintained, explaining over 50% of the total variance. As for the internal
consistency of the scale, it has increased to .89 (initial sample) to .91 (current sample), both for the
entire scale and the subscales. The results clearly show that the scale retains all the initial properties,
and some are even enhanced, thus recommending the scale as an excellent instrument for measuring
social emotional competences.
Cuvinte-cheie: scala competențelor socio-emoționale, replicare, modelul dezvoltării socioemoționale.
Keywords: social emotional competences scale, replication, social emotional development model.
1. INTRODUCERE

Dezvoltarea socio-emoţională (Social and Emotional Learning – SEL) reprezintă
procesul de dezvoltare a competenţelor socio-emoţionale, prin oferirea unui mediu
corespunzător şi a unor experienţe de învăţare. SEL pune accent pe tehnicile de
învăţare activă şi dezvoltarea de abilităţi, comportamente şi procese de gândire
care sprijină oamenii în a deveni membri sănătoşi şi competenţi ai societăţii (Elias
et al., 1997).
Conceptul de dezvoltare socio-emoțională a apărut în urma cercetărilor realizate
asupra prevenției şi rezilienței (Haggerty et al., 2004), iar interesul pentru acest
domeniu a crescut odată cu apariția altor două concepte, şi anume inteligența
multiplă (Gardner, 1993) şi inteligența emoțională (Salovey & Mayer, 1990; Goleman,
1995).
 „Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Faculty of Psychology and Educational Sciences,
Republicii Street No 37, 400015, Cluj, România; E-mail: sebastianvaida@psychology.ro.
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Cercetările realizate până acum în acest domeniu (CASEL, 2003, 2013, 2017,
2019; Cipriano et. al., 2020) au identificat cinci domenii ale competenţelor socioemoţionale, esenţiale pentru dezvoltarea optimă a copiilor, adolescenţilor şi adulţilor,
care îi pot ajuta să-şi atingă potenţialul: conştientizarea de sine (identificarea
propriilor emoţii, valori, abilităţi şi puncte forte; recunoaşterea punctelor forte la
ceilalți; autoeficacitatea; încrederea în sine), automanagementul (managementul
emoţiilor şi comportamentelor; managementul stresului; perseverarea în depăşirea
obstacolelor; stabilirea unor obiective şi monitorizarea progresului; motivarea),
conştientizarea socială (empatia şi respectul față de ceilalți; recunoaşterea şi
aprecierea asemănărilor şi deosebirilor la nivel individual şi de grup), deprinderi de
relaţionare (menţinerea unor relaţii pozitive bazate pe cooperare; prevenirea şi/sau
soluţionarea constructivă a conflictelor interpersonale; căutarea şi oferirea de ajutor;
comunicare) şi asumarea responsabilă a deciziilor (realizarea unor alegeri constructive
şi etice în comportamentul personal şi social; evaluarea şi reflexia). Alte studii
(Durlak et al., 2011; Boncu et al., 2017) au identificat concepte precum abilități
socio-emoționale, atitudinea față de sine și ceilalți, comportamentele sociale
pozitive, problemele de externalizare și internalizare.
2. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SOCIO-EMOȚIONALE

Dezvoltarea competențelor socio-emoționale își are originea în teoriile din
domeniul inteligenței emoționale (Bar-On, 1988; Salovey & Mayer, 1990; Goleman,
1995), a inteligenței sociale (Thorndike, 1920; Gardner, 1983; Sternberg, 1985) și a
dezvoltării competențelor (Boyatzis, 1982; Spencer & Spencer, 1993).
Dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale reprezintă îmbunătăţirea
cunoştinţelor emoţionale şi optimizarea comportamentelor sociale necesare pentru
obţinerea unor rezultate dezirabile şi sustenabile. Totodată, reprezintă o capacitate
personală de a face faţă provocărilor mediului. Astfel, persoanele care îşi dezvoltă
abilitatea de a se înţelege pe sine, care cresc în acord și echilibru cu lumea
înconjurătoare, care construiesc relaţii calitative și de lungă durată şi care îmbrățișează
schimbările pozitive au un avantaj considerabil în a face faţă provocărilor
personale şi profesionale (Kuh et al., 2010).
Coroborând cele trei concepte anterior menționate (inteligența emoțională,
inteligența socială și dezvoltarea competențelor), Seal et al. (2011) propun un
concept nou, cel de dezvoltare a competenţelor socio-emoţionale, cu aplicabilitate
la adulţii tineri. Seal (2011), continuând studiile inițiate de Elias et al. (1997)
asupra conceptului de dezvoltare socio-emoţională, arată că adulţii tineri sunt excluși în
favoarea altor categorii de vârstă, cu precădere copiii de vârstă preşcolară şi
şcolarii mici.
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3. MODELUL DEZVOLTĂRII COMPETENȚELOR SOCIO-EMOȚIONALE

Modelul propus de Seal et al. (2011) include patru factori distincţi, însă
interrelaţionaţi: (I) autoconştientizarea – recunoaşterea şi înţelegerea propriilor
stări emoţionale, evaluarea punctelor tari şi slabe, recunoaşterea preferinţelor;
(II) respectul faţă de ceilalţi – luarea în considerare a celorlalţi şi anticiparea
consecinţelor înainte de a acţiona; (III) relaţionarea cu ceilalţi – lejeritatea sau
efortul depus pentru a construi relaţii semnificative cu ceilalţi şi (IV) orientarea
spre schimbare – propensiunea de a se influenţa pe sine spre schimbare sau de a-i
motiva pe ceilalţi să se schimbe. Acest model porneşte de la inteligenţa socială şi
emoţională şi merge spre dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale, conform
tabelului nr. 1:
Tabelul nr. 1
De la inteligenţă la dezvoltare (Seal, 2011)
Inteligenţa
socială

Inteligenţa
emoţională

Competenţele
socio-emoţionale

Dezvoltarea
competenţelor
socio-emoţionale

Abilitatea de a-i
înţelege pe ceilalţi,
de a interacţiona
pozitiv cu aceştia şi
de a acţiona înţelept
în contexte sociale

Capacitatea de a
monitoriza, discrimina
şi utiliza informaţiile
emoţionale pentru a
facilita gândirea

Utilizarea intenţionată a
comportamentelor şi
emoţiilor care duc la
rezultatele sociale dorite

Optimizarea
sustenabilă a
capacităţilor sociale
şi emoţionale

Thorndike

Bar-On

Boyatzis

Seal & al.

Gardner

Salovey & Mayer

Sternberg

Goleman

I. Autoconştientizarea vizează cunoaşterea şi înţelegerea propriilor stări
emoţionale, evaluarea punctelor tari şi a limitărilor, respectiv recunoaşterea
preferinţelor. Aceasta include trei categorii:
1. Autoconştientizarea emoţională (emoţiile) constă din doi subfactori:
a. identificarea – cunoaşterea stărilor şi emoţiilor proprii (ce anume
simţi);
b. cauza – recunoaşterea declanşatorilor emoţiilor (de ce anume simţi
ceea ce simţi).
2. Autoevaluarea corectă constă din doi subfactori:
a. talente – evaluarea corectă a punctelor tari;
b. limitări – evaluarea corectă a punctelor slabe.
3. Identificarea tendinţelor include doi subfactori:
a. apropierea – cunoaşterea preferinţelor;
b. evitarea – cunoaşterea aspectelor care îţi displac.
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II. Al doilea factor al modelului este reprezentat de respectul faţă de ceilalţi.
Respectul este înţeles ca fiind grija şi preocuparea faţă de persoane şi situaţii,
realizate înainte de a acţiona, cu scopul de a nu răni sau afecta pe cineva, şi include
empatia şi automonitorizarea.
1. Empatia include, la rândul său, doi subfactori:
a. înţelegerea – cunoaşterea felului în care se simt ceilalţi;
b. valorizarea – înţelegerea importanţei celorlalţi oameni.
2. Monitorizarea include tot doi subfactori:
a. recunoaşterea – anticiparea consecinţelor;
b. reglarea – a gândi înainte de a acţiona sau a vorbi. Per ansamblu,
acest factor poate modera abilitatea de a recunoaşte şi înţelege
perspectiva celorlalţi, cu consecinţe asupra abilităţii de a interacţiona
cu colegii sau a evita ori soluţiona conflictele (Colby & Sullivan,
2009).
III. Legătura cu ceilalţi reprezintă al treilea factor al modelului, în care
accentul cade pe construirea unor relaţii semnificative şi reprezintă dimensiunea
de reglare a relaţiilor în cadrul acestui model. Legătura este înţeleasă ca fiind
lejeritatea sau dificultatea de a dezvolta relaţii de calitate cu ceilalţi, prin schimbul
de idei şi sentimente, şi include sociabilitatea şi intimitatea.
1. Sociabilitatea implică două aspecte:
a. facilitatea – confortul în a stabili relaţii;
b. efortul – energia necesară depusă pentru a menţine relaţiile.
2. Intimitatea presupune:
a. comunicarea – împărtăşirea gândurilor şi sentimentelor;
b. grija – nivelul de încredere şi sinceritate. Aceste două aspecte,
sociabilitatea şi intimitatea, formează baza pentru construirea unor
relaţii semnificative cu ceilalţi.
IV. Cel de-al patrulea factor şi ultimul din acest model este orientarea spre
schimbare. Accentul cade pe influenţarea pozitivă a celorlalţi şi reprezintă
dimensiunea de reglare a sarcinilor în cadrul modelului. Orientarea este definită ca
fiind propensiunea de a-i influenţa pe ceilalţi în a găsi oportunităţi de leadership şi
motivarea spre schimbare (proprie şi a celorlalţi) şi include iniţiativa şi inspiraţia.
1. Iniţiativa include doi subfactori:
a. poziţia – asumarea rolului principal;
b. ambiţia – pasiunea în a coordona grupuri.
2. Inspiraţia include:
a. motivarea – a-i inspira pe ceilalţi;
b. carisma – încrederea în a-i coordona pe ceilalţi.
Modelul este integrativ şi oferă cadrul teoretic necesar atât pentru a înţelege
comportamentele şi emoţiile studenţilor, cât şi pentru a planifica un program de
optimizare şi dezvoltare personală, în scopul de a creşte competenţele socio-
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emoţionale ale studenţilor. Programe similare există și în Europa, precum cel
propus de Coelho (2014, 2015).
Acest model poate fi utilizat atât ca instrument de diagnostic pentru evaluarea
nivelului de competenţă al adulților tineri pe fiecare factor, cât şi ca metodă de
dezvoltare, care permite sprijinirea acestora în înţelegerea punctelor tari şi a
limitărilor. În acest mod, se poate crea un plan de dezvoltare a competenţelor pe
toţi cei patru factori. Conform teoriei schimbării autodirecţionate (Song & Hill,
2007), învăţarea are loc cel mai rapid şi eficient atunci când o persoană acceptă şi
înţelege discrepanţa dintre poziţia în care se află şi cea în care ar dori să se afle şi
îşi formulează un plan de dezvoltare pentru a-şi atinge scopurile (Boyatzis, 2002,
2006; Taylor, 2006). Iar printr-un proces de training și coaching (Hodzic et al.,
2018), adulții tineri pot fi încurajaţi să caute acele oportunităţi de dezvoltare a
competenţelor indicate în urma evaluării socio-emoţionale.
4. SCALA COMPETENȚELOR SOCIO-EMOȚIONALE

Deşi există în prezent multe scale şi instrumente de măsurare care pornesc de
la conceptul de inteligenţă emoţională (Mayer & Salovey, 1990 ; Bar-On, 1997;
Boyatzis & Goleman, 2002), foarte puţine instrumente trec dincolo de acest concept şi
măsoară specific dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale. În plus, scalele care
există (MSCEIT, EQ-i, ECI) sunt gândite pentru a fi utilizate predominant în
domeniul business/organizaţional, astfel că nu se poate pune problema utilizării
lor pe o scară mai largă, cum ar fi evaluarea competenţelor elevilor din școli,
a studenţilor din universităţi sau a unui număr mare de participanți, datorită
costurilor foarte ridicate pe care le implică.
Pornind de la aceste două premise, Seal et al. (2011, 2012) au realizat un
instrument de evaluare a dezvoltării competenţelor socio-emoţionale, pe care l-au
testat atât pe eşantioane de adulţi tineri studenţi, cât şi pe eşantioane de adulţi tineri
nonstudenţi. Varianta iniţială (Seal et al., 2011) a constat dintr-un instrument de
autoevaluare format din 48 itemi, cu răspunsuri pe o scală de tip Likert. În varianta
revizuită, au rămas 32 itemi, construiţi în jurul celor patru factori principali (Seal
et al., 2011): AC – autoconştientizarea (cunoaşterea şi înţelegerea propriilor emoţii
şi aptitudini), RC – respectarea celorlalţi (luarea în considerare a celorlalţi înainte
de a acţiona), LC – legătura cu ceilalţi (dezvoltarea unei bune interacţiuni şi a
apropierii faţă de ceilalţi) şi OS – orientarea spre schimbare (propensiunea pentru
căutarea oportunităţilor de leadership în vederea direcţionării altora spre schimbare).
Asumpţia principală a modelului care stă la baza acestei scale este aceea că
persoanele care îşi dezvoltă capacitatea de a se cunoaşte şi înţelege pe sine însăşi,
care ţin cont de cei din jurul lor, construiesc relaţii semnificative şi sprijină
schimbările în bine, vor fi avantajate în a depăşi cu bine provocările care ţin de
viaţa profesională (carieră şi mediul academic) şi personală (relaţiile cu ceilalţi)
(Kuh et al., 2010; Zins et al., 2004; Panayiotou et al., 2019).
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5. METODOLOGIE
5.1. PARTICIPANȚI

Acest studiu a inclus un număr de 1502 participanți, toți români, 408 bărbați
(27.2%) și 1094 femei (72.8%) din populația generală, din toate zonele României,
atât din mediul urban, cât și rural. Majoritatea respondenților au provenit din județe
precum Alba, Arad, Bistrița, Cluj, Galați, Mureș, Sibiu, Timișoara și din capitală.
Vârsta participanților a fost cuprinsă între 18 și 68 ani, cu o medie de 23.14 ani
(AS=7.58 ani). Pentru acest studiu, am utilizat Scala de Competențe SocioEmoționale (Seal, 2011), tradusă și adaptată pe un eșantion de conveniență de
420 participanți în 2013 (Vaida et al., 2013), cu scopul de a verifica dacă
instrumentul își păstrează proprietățile psihometrice inițiale și în cazul unui
eșantion extins de peste 1500 participanți. În cadrul eșantionului din 2013, cei
420 respondenți au fost tot români, cu vârsta cuprinsă între 18–35 ani, cu o medie
de 21.29 ani. Din acest total, 74% (311 respondenți) a fost reprezentat de femei,
iar 26% (109 respondenți) de bărbați.
Scala este formată din 32 itemi, împărțiți în două categorii: 16 itemi la care
respondenții răspund așa cum se văd ei înșiși și 16 itemi la care repondenții
răspund așa cum i-ar vedea prietenii lor. Răspunsurile se dau pe o scală de tip Likert,
cu 9 variante: 1 – niciodată / 2 – foarte rar / 3 – rar / 4 – oarecum rar / 5 – câteodată /
6 – oarecum des / 7 – des / 8 – foarte des / 9 – întotdeauna. Itemii sunt distribuiți
în 4 categorii: autoconştientizarea = 8 itemi (ex. Știu ce vreau), respectul față de
ceilalți 8 itemi (ex.: Pot să îmi dau seama de ceea ce simt alții), legătura cu ceilalți =
8 itemi (ex.: Oamenii își împărtășesc sentimentele cu el/ea) și orientarea spre
schimbare = 8 itemi (ex.: În ceea ce face, ajunge să fie lider).
5.2. PROCEDURĂ

Toți participanții la acest studiu au fost de acord să răspundă și au consemnat
acest lucru în scris. Scala a fost administrată în format electronic, cu ajutorul unui
formular de tip Google Form, a cărui completare a durat aproximativ 10 minute.
Ne-am asigurat și că sunt respectate cerințele care țin de confidențialitatea datelor,
conform regulamentelor GDPR.
5.3. ANALIZA DATELOR

Prima etapă în analiza datelor a constat într-o analiză vizuală a acestora,
pentru a ne asigura de faptul că acestea nu lipsesc și nici nu sunt dublate, urmată de
statistica descriptivă pentru cei 32 itemi – medii, abateri standard, asimetria și
aplatizarea (tabelul nr. 2), cu ajutorul programului SPSS.
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Tabelul nr. 2
Medii, abateri standard, asimetrie și aplatizare (N=1502)
Itemi

Medie

AS

Skewness

Kurtosis

Itemi

Medie

AS

Skewness

Kurtosis

1

6.75

1.57

-.76

.49

17

6.94

1.68

-.88

.62

2

5.51

1.88

-.26

-.33

18

7.46

1.47

-1.11

1.31

3

5.43

1.97

-.21

-.45

19

7.10

1.65

-.82

.35

4

5.94

1.99

-.44

-.42

20

7.89

1.36

-1.52

2.89

5

5.88

1.83

-.46

-.13

21

7.05

1.69

-.87

.55

6

6.66

1.92

-.60

-.23

22

6.93

1.68

-.82

.46

7

6.79

1.72

-.68

.04

23

7.76

1.40

-1.37

2.09

8

6.33

1.80

-.55

.04

24

6.62

1.66

-.78

.64

9

7.97

1.19

-.1.55

3.5

25

7.28

1.58

-.88

.36

10

5.47

1.80

-.36

-.12

26

7.36

1.42

-.96

1.08

11

5.14

2.14

-.07

-.70

27

7.30

1.78

-1.19

1.10

12

6.32

1.94

-.63

-.27

28

6.97

1.44

-.85

.80

13

6.76

1.69

-.80

.39

29

7.26

1.54

-.97

.91

14

5,76

1.79

-.39

-.09

30

7.14

1.44

-.85

.80

15

5.40

2.12

-.11

-.88

31

6.69

1.57

-.58

.25

16

6.55

1.77

-.64

-.10

32

6.74

1.62

-.50

-.14

Pentru a verifica adecvarea eșantionului, am calculat testul KMO, care a
relevat că valoarea de .93 este mult peste cea recomandată de .5 (Kaiser, 1974a).
De asemenea, valoarea peste zero a testului de sfericitate Bartlett a susținut
adecvarea unui model factorial. Comrey & Lee (1992) consideră că un eșantion
de 300 participanți este unul bun, de 500 participanți este foarte bun, iar de
1000 participanți este excelent. Pe această abordare, eșantionul acestui studiu este
unul excelent. Alți autori (Stevens, 2002) consideră că un eșantion potrivit are un
număr cuprins între 5–20 participanți per item, iar alții (Jöreskog & Sörbom, 1996)
recomandă un număr de minim 10 participanți per parametru estimat. În ambele
cazuri, eșantionul nostru corespunde cerințelor minime și chiar le depășește.
Tabelul nr. 3
Testul KMO și Bartlett
Test

Valori

KMO

.930

Bartlett

20210

DF

496

Sig.

.000
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6. REZULTATE

Analiza factorială exploratorie a relevat faptul că instrumentul are, într-adevăr,
4 factori (autoconştientizarea, respectul față de ceilalți, legătura cu ceilalți și
orientarea spre schimbare), care explică peste 50% din varianță (tabelul nr. 4).
Tabelul nr. 4
Varianța totală explicată
Valori inițiale

Valori extrase

Factor

Total

% varianță

% cumulativ

Total

% varianță

% cumulativ

1

9.1

28.6

28.6

9.1

28.6

28.6

2

3.3

10.4

39.1

3.3

10.4

39.1

3

1.9

6.0

45.1

1.9

6.0

45.1

4

1.6

5.1

50.3

1.6

5.1

50.3

De asemenea, reprezentarea grafică relevă același lucru, și anume că există
un număr de 4 factori peste valoarea Eigenvalue 1 (grafic nr. 1).

Graficul nr. 1
Graficul factorilor relevanți
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Consistența internă a scalei a relevat o valoare de .91, ceea ce confirmă
rezultatele deja știute de la scala originală, precum și de la prima adaptare a
acesteia, unde a rezultat un coeficient Alpha de .89. Iar pe subscale, consistența
internă a crescut față de varianta inițial adaptată (tabelul nr. 5).
Tabelul nr. 5
Consistența internă a scalei și subscalelor
Subscală / Factor

Alpha Cronbach
(la prima adaptare)

Alpha Cronbach
(la varianta revizuită)

Factor 1 – autoconștientizare

.78

.83

Factor 2 – respect față de ceilalți

.72

.78

Factor 3 – legătura cu ceilalți

.76

.81

Factor 4 – orientarea spre schimbare

.87

.89

Tabelul nr. 6
Încărcarea itemilor pe factori

Item
Eșantion
Item 11
Item 3
Item 10
Item 2
Item 8
Item 5
Item 14
Item 16
Item 25
Item 29
Item 18
Item 20
Item 27
Item 21
Item 23
Item 17
Item 7
Item 13
Item 12
Item 1
Item 15
Item 6

orientarea spre
schimbare
inițial
actual
.848
.856
.837
.837
.792
.832
.778
.826
.693
.703
.635
.588
.597
.589
.352
.375

Factori
auto-conştientizarea
legătura cu ceilalţi
inițial

actual

.699
.673
.653
.645
.613
.481
.446
.388

.775
.628
.721
.716
.707
.509
.506
.426

inițial

actual

.687
.684
.668
.578
.557
.554

.701
.697
.708
.611
.587
.468

respectarea
celorlalţi
inițial
actual
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Tabelul nr. 6 (continuare)

Item
Eșantion
Item 4
Item 9
Item 31
Item 24
Item 26
Item 32
Item 30
Item 19
Item 22
Item 28

orientarea spre
schimbare
inițial
actual

Factori
auto-conştientizarea
legătura cu ceilalţi
inițial

actual

inițial
.497
.324

actual
.487
.342

respectarea
celorlalţi
inițial
actual

.706
.687
.613
.597
.577
.535
.487
.372

.849
.734
.772
.725
.676
.425
.574
.297

7. CONCLUZII

Acest studiu de replicare a dovedit că Scala de Competențe Socio-Emoționale
își păstrează proprietățile psihometrice foarte bune și pe un eșantion mare (peste
1500 respondenți). Stuctura factorială inițială de 4 factori se confirmă și în acest
studiu, aceștia explicând peste 50% din varianță. Consistența internă a crescut de la
.89 la .91, iar pe subscale se constată, de asemenea, o creștere a valorilor Alpha
Cronbach (tabelul nr. 5). Toate aceste date ne confirmă că scala reprezintă un
instrument adecvat măsurării competențelor socio-emoționale ale adulților și ideal
atunci când se dorește o evaluare pe scară largă a acestui concept. Acest lucru se
datorează faptului că scala poate fi utilizată fără restricții de aplicare și costuri,
fiind un instrument creat special de autorul inițial (Seal, 2011) și tradus și adaptat
pe populația românească în același scop, de a fi utilizat cu populații mari de adulți
(elevi, studenți, angajați etc.). Acest instrument este foarte util pentru a evalua pe
scară largă competențele socio-emoționale, atât de necesare în adaptarea la situații
și medii noi, la obținerea unui echilibru emoțional în viața personală și profesională,
precum și la integrarea cu succes la locul de muncă sau studiu. Recomandăm acest
instrument pentru evaluări la nivel de instituții sau chiar național, pentru a măsura
nivelul de dezvoltare a competențelor socio-emoționale și chiar pentru a prezice
succesul academic, în cazul elevilor și studenților, sau cel la locul de muncă, în
cazul adulților tineri.
Primit în redacție la: 13.10.2020
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REZUMAT
Scala de competențe socio-emoționale (Seal et al., 2011) își are originea în domeniul
inteligenței emoționale, a inteligenței sociale și a dezvoltării competențelor. În cadrul acestei scale,
dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale se referă la creşterea capacităţii de cunoaştere emoţională
şi îmbunătăţirea comportamentului social, cu scopul de a obţine rezultatele dezirabile într-un anumit
context. În acest studiu, am recalculat proprietățile psihometrice ale scalei de competențe socioemoționale pe un eșantion mai extins (1502 participanți) și mai divers față de primul studiu, în care
scala a fost tradusă și adaptată pe populația românească. Datele au arătat că indicatorii psihometrici
nu doar se mențin, ci se și îmbunătățesc. Structura factorială de 4 factori din traducerea și adaptarea
inițială se păstrează, cei 4 factori explicând peste 50% din varianța totală. În ceea ce privește
consistența internă a scalei, aceasta a crescut de la .89 (varianta din traducerea și adaptarea inițială) la
.91 (analiza actuală), atât la nivel general, cât și pe subscale. Rezultatele arată cu certitudine că scala
păstrează proprietățile inițiale, iar unele sunt chiar superioare, astfel recomandând-o ca un instrument
excelent de măsurare a competențelor socio-emoționale.

DIMENSIUNI ALE BULLYING-ULUI ÎN ȘCOLILE DIN ROMÂNIA:
STUDIU ÎN RÂNDUL COPIILOR DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ
VIOREL ROBU
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
ZAMFIRA-MARIA PETRESCU
Grădinița cu Program Săptămânal „Agricola” Bacău
Abstract
In many countries around the world, bullying is a serious problem that school authorities must
solve. Among school-age children in Romania, bullying has started to be investigated especially in
the last decade. This quantitative study aimed to examine the relationships between the risk of
engaging in/victimization (directly or indirectly) through bullying behaviors in school setting and the
socio-demographic characteristics of young school-age children (i.e., sex, age, residence, and family
status). Participants included 229 third- and fourth-grade students from nine public educational
institutions. There were 122 boys and 107 girls. Students completed the Romanian version of the
Illinois Bully Scale-Student Version (IBS; Espelage & Holt, 2001). Participants also completed five
items that operationalized the indirect exposure (as an eyewitness) to bullying. Compared to girls,
boys scored higher for both aggressor and eyewitness status in bullying. There were no statistically
significant differences in age, residence, and family status. For both the total sample and the
subsamples differentiated according to students’ sex, the score for aggressor status correlated
positively with the indicators of victimization through bullying. Several directions that can be used in
developing strategies to prevent and reduce bullying in schools are presented.
Cuvinte-cheie: bullying, mica școlaritate, agresori, victime, martori oculari.
Keywords: bullying, early schooling, aggressors, victims, eyewitnesses.
1. INTRODUCERE

Activitatea școlară ocupă un loc important în viața de zi cu zi a copiilor și a
adolescenților. Școala este locul în care aceștia achiziționează numeroase cunoștințe
teoretice și practice, dobândesc deprinderi de viață, socializează și își fac pieteni.
Sănătatea climatului școlar reprezintă un factor-cheie care contribuie la starea de
bine atât a elevilor și a cadrelor didactice, cât și a altor categorii de angajați care
lucrează în instituțiile de învățământ. Din păcate, în ultimii ani, mediul școlar din
Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Departamentul de Limba
și Literatura Română și Științe ale Comunicării, Str. Spiru Haret, Nr. 8, Bacău, 600114, România;
E-mail: robu.viorel@ub.ro.
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multe țări se confruntă cu o serie de fenomene nedorite, cum ar fi manifestările
deviante și/sau delincvente ale elevilor, violența, discriminarea, absenteismul și
abandonul traseului educativ etc. În prezentul articol, ne-am concentrat atenția pe
problematica bullying-ului care reprezintă una dintre formele de manifestare a
agresivității și a violenței în mediul școlar.
Bullying-ul manifestat în mediul educativ are un impact negativ asupra
victimelor, agresorilor, dar și asupra climatului școlar. Literatura care s-a preocupat
de această problemă prezintă numeroase dovezi cu privire la consecințele negative
pe care le are victimizarea copiilor de vârstă școlară mică, dar și a celor cu vârste
mai mari prin comportamente agresive care sunt manifestate fără nicio justificare.
Anxietatea, depresia, sentimentul de insecuritate, teama de a merge la școală,
deprecierea imaginii și/sau a stimei de sine, sentimentul de inferioritate, manifestările
agresive, tulburările de comportament, problemele psihosomatice, scăderea
adaptabilității la solicitările specifice vieții școlare, reducerea performanțelor școlare,
deteriorarea stării de bine subiective, conflictele cu părinții sau alte persoane
apropiate etc. sunt doar o parte dintre prejudiciile în planul funcționării psihosociale
și școlare, pe care le poate aduce victimizarea elevilor de diferite vârste prin acte
specifice bullying-ului (Cosma și Băban, 2013; Fanti și Georgiou, 2013; Fekkes,
Pijpers și Verloove-Vanhorick, 2004; Glew et al., 2005; Sansone și Sansone, 2008;
Seals și Young, 2003). Din acest motiv, la care se adaugă argumentul că mediul
școlar trebuie să ofere confort și siguranță tuturor participanților la actul instructiveducativ, specialiștii din domeniul politicilor educaționale și cei care se ocupă de
sănătatea mintală au evidențiat importanța investigării tuturor factorilor care conduc
(direct sau indirect) la apariția și exacerbarea fenomenului bullying-ului în școli.
În ultimii ani, bullying-ul manifestat în mediul școlar a luat o amploare
îngrijorătoare (Chester et al., 2015; Cosma, Balázsi și Băban, 2015; Craig et al.,
2009). Din acest motiv, cercetătorii, autoritățile guvernamentale și profesioniștii
din domeniul educației și-au unit eforturile pentru a explica mai bine care sunt
factorii și efectele acestui fenomen și cum poate fi prevenit bullying-ul căruia îi cad
victime copii de diferite vârste din toate colțurile lumii. În sens general, bullying-ul
din școli se traduce prin orice act de agresiune fizică, verbală sau emoțională,
intenționată și sistematică, manifestat de către un elev/grup de elevi, căreia îi cade
victimă un alt elev care se poate confrunta cu o varietate de prejudicii. Modelele
conceptuale și cele care au fundamentat programele de intervenție și/sau prevenție
au delimitat bullying-ul de alte forme ale agresivității și violenței, identificându-i
caracteristicile comune (Olweus, 1993; Smith, 2014). De asemenea, cercetătorii și
practicienii s-au preocupat de delimitarea factorilor de risc ce conduc la angajarea
copiilor și a adolescenților în bullying, precum și a variabilelor care precipită
victimizarea prin astfel de comportamente. Achizițiile au servit ca bază pentru
proiectarea, testarea și implementarea programelor de suport destinate diferitelor
categorii de elevi vulnerabili (Espelage și Swearer, 2010; Smith, 2014; Smith,
Schneider, Smith și Ananiadou, 2004; Ttofi și Farrington, 2011).
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2. BULLYING-UL ÎN ȘCOLILE DIN ROMÂNIA:
SEMNIFICAȚII, AMPLOARE ȘI CAUZE

De proveniență anglo-saxonă, termenul referitor la bullying a fost consacrat
prin lucrările cercetătorului norvegian D. Olweus. Dintr-o perspectivă largă,
bullying-ul a fost definit din punct de vedere operațional prin acțiunile deliberate
efectuate în mod repetat de către o persoană sau un grup de persoane asupra unei
alte persoane, în vederea amenințării, intimidării, constrângerii sau a oricărei alte
forme de prejudiciere fizică, psihică sau morală (Olweus, 1993). Termenul nu
trebuie utilizat atunci când conflictul sau altercaţia dintre agresor (agresori) şi
victimă se consumă pe fondul unor forţe (fizice şi psihologice) egale, ci este mai
adecvat pentru situaţia în care există un dezechilibru sau o relaţie de putere
asimetrică între agresor(i) şi victimă. În mediul școlar, bullying-ul se referă la orice
act de agresiune care are un caracter repetitiv, nu este provocat de către victimă,
poate fi de natură fizică, verbală sau psihologică și implică prejudicierea unui elev
care este perceput de către grupul de agresori ca fiind vulnerabil, lipsit de apărare
sau ca având mai puțină putere fizică și/sau psihică (Farrington și Ttofi, 2009;
Pellegrini și Long, 2002). Bullying-ul poate avea un caracter intenţionat (atunci
când agresorul este conștient de prejudiciile pe care le poate crea victimei) și
repetat, caz în care agresorii profită de faptul că victimele nu ripostează şi nu depun
plângere la conducerea şcolii sau la poliţie (Bonea, 2019).
A.I. Hangan și J. Petruț (2010) au efectuat un studiu prin care au urmărit
identificarea portretului victimelor și al agresorilor în rândul elevilor din ciclul
primar și al celor de gimnaziu, care învață în școlile din România. Eșantionul de
subiecți a inclus 330 de elevi de clasele a III-a și a IV-a, respectiv a V-a, a VI-a
și a VII-a dintr-o școală generală situată în mediul urban. Au fost 166 băieți și
164 fete, cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani. Participanții la studiu au completat
versiunea în limba română pentru instrumentul The Revised Olweus Bully/Victim
Questionnaire (OBVQ). Este vorba despre unul dintre puținele instrumente destinate
evaluării comportamentelor agresive manifestate în școală, care are caracteristici
psihometrice bine stabilite în diverse țări. Datele corelaționale au sprijin prima
dintre ipotezele de lucru de la care autoarele studiului au pornit, potrivit căreia
există o asociere între frecvența comportamentului de intimidare la care elevii sunt
supuși, respectiv implicarea acestora în agresarea altor elevi. Această ipoteză vine
în sprijinul teoriei învățării sociale a agresivității. Peste 30% dintre elevii chestionați au
declarat că fuseseră agresați de mai multe ori în ultima lună sau mai des. În topul
tipurilor de comportamente prin care elevii fuseseră agresați s-au situat poreclirea,
lovirea și îmbrâncelile, glumele supărătoare, respectiv fabricarea de minciuni.
Cel mai frecvent, agresorii fuseseră colegii de clasă (31.1%), dar și elevi din clasele
mai mari (16.8%). Datele comparative au evidențiat o diferență semnificativă între
fete și băieți în ceea ce privește victimizarea de către alți elevi în cadrul școlii.
Pe de altă parte, elevii din clasele primare fuseseră victime ale bullying-ului în
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proporții mai mari decât cei din clasele gimnaziale. Este cunoscut faptul că, în
comparație cu elevii din clasele mai mari, cei cu vârste mai mici sunt mai
predispuși să raporteze victimizarea de către alți elevi în școală (Beran și Tutty,
2002). Doar 48.3% dintre elevi spuseseră părinților sau cadrelor didactice despre
faptul că fuseseră agresați. Aproximativ un sfert dintre elevii chestionați au raportat
că agresaseră alți elevi de mai multe ori în ultima lună sau chiar mai des. Din nou,
poreclirea, glumele supărătoare, lovirea și îmbrâncelile s-au situat printre cele mai
frecvente comportamente agresive din sfera bullying-ului. Diferența dintre fete și
băieți, în ceea ce privește implicarea în comportamente agresive, nu a fost
semnificativă din punct de vedere statistic, deși multe studii arată că băieții sunt
mult mai frecvent agresori. Pe de altă parte, pentru grupa de vârstă 12–14 ani
(corespunzătoare ciclului de învățământ gimnazial), frecvența comportamentelor
agresive pe care elevii le manifestaseră a fost mai ridicată.
În anul 2009, W. Craig și colaboratorii au publicat un amplu studiu care
a urmărit compararea prevalenței agresiunilor din sfera bullying-ului, respectiv
a frecvenței victimizării în rândul copiilor cu vârstele de 11, 13 și 15 ani
(N = 202056 subiecți) din patruzeci de țări membre și nonmembre ale Uniunii
Europene. Eșantionul din România a inclus 2040 băieți, respectiv 2518 fete.
România a făcut parte din topul a șapte țări în care atât pentru băieți, cât și pentru
fete s-a evidențiat prevalența ridicată a victimizării prin bullying. Este vorba
despre: Lituania, Letonia, Grecia, Groenlanda, România, Turcia și Ucraina.
Pentru țara noastră, prevalențele au fost 38% (băieți), respectiv 26.7% (fete).
De asemenea, pentru indicatorul referitor la victimizarea altor copii prin diferite
forme de manifestare a bullying-ului, România a făcut din nou parte din topul
țărilor (Letonia, Estonia, Grecia, Lituania, România, Groenlanda, Ucraina, Rusia și
Austria) cu cele mai ridicate valori ale prevalenței atât pentru băieți, cât și pentru
fete. Pentru toate țările analizate, comparativ cu fetele, băieții (indiferent de vârstă)
au raportat mai frecvent angajarea în manifestări din sfera bullying-ului (cf. Craig
et al., 2009). În schimb, comparativ cu băieții, fetele (mai ales cele cu vârsta de
15 ani) au raportat mai frecvent victimizarea prin bullying.
În anul 2015, Organizația „Salvați Copiii” a efectuat un studiu național
asupra fenomenului bullying-ului în școlile din România. Printre obiective, autorii
investigației și-au propus determinarea incidenţei cazurilor de bullying care se
petrec în școală, în grupul de prieteni şi în mediul online, precum și cuantificarea
manifestării diferitelor tipuri de comportamente asociate bullying-ului, precum
excluderea dintr-un grup social, umilirea, distrugerea lucrurilor altcuiva sau violenţa
fizică. Ancheta pe bază de chestionar a fost efectuată în rândul a 1120 de subiecți
cu vârste sub 18 ani (elevi de gimnaziu și liceu), care au fost eșantionați prin
strategia multistadială stratificată în funcție de regiunile de dezvoltare, rezidență și
mărimea localităților (cf. Grădinaru, Stănculescu și Manole, 2016). Întrebaţi dacă
au auzit de termenul referitor la bullying, 48% dintre copii și adolescenți au răspuns
afirmativ. Din analiza cantitativă a răspunsurilor, au reieșit următoarele rezultate cu
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privire la victimizarea prin diferite forme de manifestare a bullying-ului: a) excluderea
din grup – 23% dintre copiii și adolescenții chestionați au afirmat că li se
întâmplase să fie ameninţaţi cu excluderea dintr-un grup, 31% că fuseseră excluşi
şi 39% că un alt elev ceruse cuiva să nu se joace sau să nu vorbească cu subiectul
care a participat la studiu; b) ameninţarea cu violenţă fizică sau umilirea – 29%
dintre subiecți au afirmat că li se întâmplase ca alți elevi să îi amenințe că îi lovesc
sau îi bat, 24% au raportat că fuseseră umiliți/făcuți de rușine în grupul de
covârstnici și 37% au afirmat că fuseseră răspândite zvonuri despre ei; c) violenţa
fizică sau distrugerea bunurilor – 32% dintre subiecți au declarat că fuseseră
împinși/îmbrânciți de către alți elevi, 39% au raportat că fuseseră ușor răniți și
16% că fuseseră bătuți. Cercetarea calitativă a evidențiat faptul că bullying-ul este
mai frecvent atunci când elevii au de-a face cu situații sociale noi (de exemplu,
primul an de liceu sau transferul într-o altă clasă) care le pot crește vulnerabilitatea
la victimizarea directă.
A. Cosma, R. Balázsi și A. Băban (2015) au analizat evoluția pe care implicarea
copiilor români cu vârste de 11, 13 și 15 ani în evenimente de bullying a avut-o în
perioada 2006–2014. Autorii au valorificat datele pentru țara noastră, care fuseseră
colectate în cadrul studiului denumit Comportamentul din domeniul sănătății în
rândul copiilor de vârstă școlară (Health Behavior in School-Aged Children/HBSC).
Este vorba despre un studiu transnațional coordonat de Organizația Mondială a
Sănătății. În România, numărul școlilor eșantionate a fost egal cu 109 în anul 2006,
153 în 2010 și 150 în 2015. În cele trei sondaje, distribuția în funcție de vârsta și
sexul participanților a fost similară. Eșantionul final a inclus 14068 elevi (47.5%
băieți și 52.5% fete). În anul 2006, 16.5% din totalul de 4684 elevi chestionați
(20.2% dintre băieți, respectiv 13.4% dintre fete) au raportat că fuseseră victime ale
bullying-ului în școlile în care învățau sau în afara acestora. Pentru anul 2010,
rata victimizării prin bullying a fost egală cu 17% din numărul total de elevi
chestionați (N = 5404), 19.6% din totalul băieților, respectiv 14.6% din cel al
fetelor. În anul 2014, s-a înregistrat o scădere atât față de anul 2006, cât și față
de anul 2010 – 11.5% din numărul total de elevi care au participat la sondaj
(N = 3980), 14.3% din totalul băieților, respectiv 8.9% din totalul fetelor. În anul
2006, 23% din totalul elevilor chestionați (28.3% dintre băieți și 18.8% dintre fete)
au declarat că agresaseră un alt copil. În anul 2010, rata angajării în comportamente
din sfera bullying-ului a fost egală cu 25.6% din numărul total de elevi, 30.5% din
totalul băieților, respectiv 20.9% din cel al fetelor. Pentru anul 2014, procentele au
fost: 16% din totalul elevilor chestionați, 21.3% din cel al băieților și 11.2% din
totalul fetelor (deci, s-a constatat o scădere față de anii precedenți). Pentru situația
în care un elev fusese atât agresor, cât și victimă, procentele au fost mult mai mici:
2006 – 7.9% dintre toți elevii chestionați (10.3% din totalul băieților, respectiv
5.9% din cel al fetelor); 2010 – 8.9% din totalul elevilor chestionați (11% dintre
băieți și 6.8% dintre fete); 2014 – 5.1% din totalul elevilor care au participat la
sondaj (7.2% din totalul băieților, respectiv 3.3% din cel al fetelor). În toți anii de
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anchetă și pentru toate cele trei dimensiuni ale bullying-ului, băieții au evidențiat
rate semnificativ mai ridicate decât cele obținute pentru fete. În schimb, pentru
fiecare dintre cele trei vârste, s-a constatat o scădere din anul 2006 până în 2014 a
implicării elevilor în evenimente de bullying care avuseseră loc în școli și în afara
acestora.
M.I. Micle, D.Ș. Săucan, G. Preda și A.B. Bolohan (2020) au valorificat
teoria sistemelor ecologice ale dezvoltării umane (propusă de U. Bronfenbrenner)
pentru a delimita și explica factorii de risc/protectivi care intervin în dinamica
bullying-ului din școli. Această teorie analizează dezvoltarea copilului în contextul
sistemelor de relații care formează mediul său de viață (Bronfenbrenner, 1979,
1994). Bronfenbrenner a conceptualizat și a descris procesul dezvoltării ca fiind
modelat de interacțiunea dintre individ și mediul în care se naște și trăiește (familie,
prieteni, școală, loc de muncă, comunitate, cultură etc.). Există mai multe niveluri
(micro-, mezo-, exo-, macro- și cronosistemul) la care mediul poate influența
dezvoltarea unui individ, începând de la oameni și instituții care se află în imediata
proximitate a individului și ajungând la forțele culturale și sociale care acționează
la nivelul întregii societăți. În ampla lor lucrare de sinteză, autorii pe care i-am citat
trec în revistă numeroși factori de risc/protectivi care prezic angajarea copiilor și a
adolescenților în comportamente din sfera bullying-ului (nu doar în școli, ci și în
afara lor). Dintre aceștia, enumerăm: sexul și vârsta, apartenența etnică, starea
sănătății fizice și mintale, calitatea relațiilor dintre părinți și copii, violența
interparentală, relațiile dintre colegii de școală (și, mai larg, legăturile cu egalii),
sentimentul apartenenței la școală, mediul general din instituțiile de învățământ,
implicarea profesorilor și a autorităților care gestionează sistemul de educație în
viața școlară și socială a elevilor, mass-media, modelarea prin experiențele trăite în
mediul învecinat școlii/comunitate, credințele și normele culturale, evenimentele de
viață (de exemplu, schimbările în structura familiei) etc.
În analiza atitudinii negative și a comportamentelor deviante/delincvente pe
care unii dintre elevii de diferite vârste le manifestă în mediul școlar (inclusiv prin
acte violente de bullying), am putea ține cont de următorii factori de risc (Robu,
2010): a) familiile vulnerabile, în care climatul socio-afectiv şi educativ este deficitar
(de exemplu: familii cu un nivel educaţional şi statut social precare, familii
dezorganizate prin plecarea părinţilor la muncă în străinătate sau familii destrămate
prin divorţul sau decesul părinţilor); vulnerabilitatea asociază amplificarea lipsei
monitorizării parentale cu deficitul în ceea ce priveşte modelele pozitive în ceea ce
privește percepţia asupra lumii şi vieţii, respectiv comportamentul social; nu trebuie
pierdut din vedere nici riscul asocierii copiilor şi adolescenţilor din familiile
destrămate în grupuri cu potențial delincvent, ale căror infracţiuni săvârşite în
comunitate sau în școli sunt adesea însoțite de manifestări violente; b) credinţele şi
practicile socio-culturale promovate în comunităţile din care elevii fac parte, cu
deosebire cele referitoare la educaţie, rolul şcolii în obţinerea succesului în viaţă,
precum şi la respectarea normelor sociale şi morale (poate fi analizat cazul unor

7

Dimensiuni ale bullying-ului în școlile din România

123

comunităţi de familii foarte sărace din cartierele mărginaşe ale marilor oraşe, în
care predomină promiscuitatea în toate planurile sau cazul comunităţilor de romi);
c) situaţiile de discriminare ale elevilor, care se produc în instituţiile şcolare;
discriminarea poate să aibă la bază motive rasiale sau etnice, statutul socioeconomic precar, orientarea religioasă, bolile cu impact social, vulnerabilitățile
psihosociale particulare, pe care le prezintă unii elevi etc.; d) climatul şi cultura din
unitățile şcolare în care predomină inhibiția, demotivarea și conflictele, suportul
social este deficitar, iar măsurile care îi privesc pe elevi sunt abuzive şi frustrante;
e) atractivitatea conţinuturilor educaţionale pe care şcoala românească le propune
elevilor, precum și a programului activităților școlare – acești factori pot fi puși în
relaţie cu motivarea elevilor şi cu nivelul participării acestora; mulţi elevi ajung să
manifeste atitudini opozante faţă de şcoală (absenteism, indisciplină, agresivitate,
scăderea implicării în activitățile școlare), ca urmare a faptului că se plictisesc;
f) scenariile care implică conduita delincventă, pe care copiii şi tinerii le învaţă de
la televizor, din jocurile video (puternic saturate în violenţă), de pe Internet sau în
găştile din cartier; mass-media românească prezintă zilnic ştiri abil ,,dramatizate”
despre toxicomani, abuzuri fizice sau emoţionale asupra copiilor, bătrânilor, femeilor
sau asupra bonavilor psihici, despre adolescenţii care fac parte din diferite secte
ideologice, bătăi între fete la şcoală sau în cartier, despre apostrofări sau admonestări
ale profesorilor de către elevi etc.; însă aceste acte şi comportamente se pot transforma
în modele şi scenarii pentru acţiune, pe care copiii de vârstă școlară mică, puberii și
adolescenții le pot pune în practică în anumite contexte interpersonale nefavorabile.
3. PREZENTAREA STUDIULUI
3.1. OBIECTIVUL GENERAL

În ultimele decenii, bullying-ul în rândul elevilor de diferite vârste a început
să ia o amploare îngrijorătoare. Mass-media, consilierii școlari, rapoartele publicate
de diferite organizații non-guvernamentale sau instituții internaționale (de exemplu:
Consiliul Europei, UNICEF, Organizația „Salvați Copiii”) prezintă atât statistici
alarmante, cât și constatările studiilor care s-au preocupat de investigarea dimensiunilor,
a factorilor de risc, precum și a impactului bullying-ului pe care copiii și
adolescenții îl manifestă în mediul școlar. Evoluția fenomenului ar trebui să
alerteze autoritățile guvernamentale, specialiștii în domeniul sănătății mintale,
pe cei care îi asistă din punct de vedere psihopedagogic pe elevi și părinți, cadrele
didactice, părinții și, mai ales, elevii în legătură cu impactul agresivității și al
violenței care, adesea, escaladează și perturbă climatul socio-educativ din instituțiile
școlare. Prezenta cercetare și-a propus să scoată în evidență câteva dintre coordonatele
fenomenului bullying-ului care afectează negativ stabilitatea și productivitatea
mediului școlar, precum și starea de bine și procesul integrării și al adaptării
elevilor ce ajung victime ale acestei forme de manifestare a agresivității. Populația
școlară vizată a fost reprezentată de elevii de ciclu primar.
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Scopul studiului pe care l-am realizat în populația de elevi de clasele a III-a și
a IV-a a constat în identificarea relațiilor dintre riscul pentru agresiuni/victimizare
prin bullying în mediul școlar, respectiv caracteristicile socio-demografice referitoare la
sex, vârstă, mediul de rezidență și situația familială. De asemenea, ne-am propus
explorarea relațiilor dintre indicatorii expunerii la bullying a copiilor de vârstă
școlară mică.
3.2. IPOTEZE DE LUCRU

Ipotezele de lucru care ne-au orientat demersul investigativ au fost:
A. Există diferențe semnificative din punct de vedere statistic între fete și
băieți în ceea ce privește indicatorii riscului pentru angajarea în/victimizarea
prin comportamente din sfera bullying-ului manifestat în mediul școlar.
B. Există diferențe semnificative din punct de vedere statistic între elevii de
clasa a III-a și cei de clasa a IV-a în ceea ce privește riscul pentru
angajarea în/victimizarea prin comportamente din sfera bullying-ului.
C. Există diferențe semnificative din punct de vedere statistic între elevii
care învață în mediul rural și cei care sunt școlarizați în mediul urban în
ceea ce privește riscul angajării în/victimizării prin comportamente specifice
bullying-ului.
D. Există diferențe semnificative din punct de vedere statistic între elevii
care provin din familii intacte și cei care provin din familii temporar
dezintegrate sau dezorganizate în ceea ce privește riscul pentru angajarea
în/victimizarea prin bullying.
E. În rândul elevilor de vârstă școlară mică, frecvența angajării în bullying
corelează pozitiv atât cu frecvența expunerii directe (ca victimă), cât și cu
cea a expunerii indirecte (ca martor ocular) la astfel de comportamente
agresive.
Pentru ipotezele de lucru A-D, variabilele independente au fost sexul, treapta
școlară, mediul de rezidență și situația familială, iar variabilele dependente au fost
frecvența angajării elevilor în comportamente din sfera bullying-ului, frecvența
expunerii directe (ca victimă) la bullying, respectiv frecvența expunerii indirecte
(ca martor ocular). Pentru ipoteza de lucru E, au fost calculate corelațiile liniare
dintre frecvența angajării elevilor în manifestări de bullying, respectiv frecvența
expunerii directe (ca victimă) și cea a expunerii indirecte la acte agresive deliberate.
3.3. DESIGN EXPERIMENTAL

Datele pe care le vom analiza în punctul 4 provin din prelucrarea răspunsurilor
pe care 229 de elevi de vârstă școlară mică le-au dat la un chestionar standardizat.
Eșantionul a inclus 122 băieți și 107 fete. În momentul colectării datelor, vârstele
elevilor erau cuprinse între 9 și 11 ani (M = 9.92; AS = 0.66). Peste 35% dintre
elevii chestionați (N = 81) erau în clasa a III-a, iar restul în clasa a IV-a.
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Peste trei sferturi dintre elevi (78.6%) proveneau din familii intacte, în care
locuiau alături de ambii părinți și, în multe cazuri, de frați și/sau surori. Restul
proveneau din familii temporar dezintegrate prin migrarea părinților în străinătate
(5.7%) sau din familii dezorganizate (15.7%) prin divorțul părinților sau prin
decesul unuia dintre părinți/ambilor părinți. În vederea comparării mediilor pentru
distribuțiile variabilelor de interes, situația familială a fost recodificată în două
categorii, și anume elevi care proveneau din familii intacte (n = 180), respectiv
elevi care aveau familii temporar dezintegrate sau dezorganizate (n = 49).
Participanții la studiu au fost recrutați din nouă instituții de învățământ
preuniversitar de pe raza județului Bacău, dintre care șapte școlarizau elevi din
mediul rural (n = 56) și două elevi din mediul urban (n = 173). Strategia de
recrutare a participanților s-a bazat pe eșantionarea de conveniență. Au fost
prelucrate răspunsurile eligibile ale tuturor copiilor care au fost identificați în
clasele din care făceau parte și, în plus, și-au dat acordul verbal pentru a răspunde
la chestionar. Răspunsurile la chestionar au fost anonime, pentru a se încuraja
sinceritatea elevilor. În total, au fost colectate 263 de protocoale cu răspunsuri, însă
34 dintre acestea nu au fost valide, deoarece conțineau multiple răspunsuri omise
sau atipice (de exemplu, aceeași variantă de răspuns selectată pentru toți itemii care
s-au referit la statutul de agresor, cel de victimă a actelor de bullying sau la statutul
de martor ocular).
3.4. CHESTIONARUL ADMINISTRAT PENTRU COLECTAREA DATELOR

Elevii au completat un protocol standardizat care a inclus 29 de itemi, dintre
care 23 au avut răspunsuri închise. Răspunsurile la itemii referitori la persoanele
alături de care locuiau acasă, emigrarea pentru muncă în străinătate, decesul
părinților sau divorț au fost utilizate pentru crearea variabilei referitoare la situația
familială.
A doua secțiune a protocolului a inclus nouă itemi care s-au referit la situații
în care un elev se poate angaja în comportamente specifice bullying-ului în
mediul școlar. Itemii au fost preluați din versiunea originală în limba engleză a
instrumentului Illinois Bully Scale-Student Version (IBS; Espelage și Holt, 2001),
traduși în limba română și adaptați specificului social și cultural din școlile din țara
noastră. Prima dintre secțiunile instrumentului IBS operaționalizează situații în care
un elev manifestă comportamente specifice bullying-ului căruia cad victime alți
elevi, cum ar fi tachinările, răspândirea de zvonuri, certurile și conflictele, hărțuirea,
amenințările cu lovirea sau rănirea altor elevi, glumele făcute pe seama altor elevi
sau încurajarea altor elevi să se agreseze fizic unii pe alții. Pentru fiecare dintre
itemi, elevii au avut la dispoziție un format de răspuns organizat sub forma unei
scale cu cinci ancore verbale distribuite de la 0 – niciodată la 4 – des. Pentru
fiecare elev în parte, scorul total (indicator al nivelului angajării în acte agresive
orientate spre alți elevi) a fost calculat ca medie a scorurilor pentru cei nouă itemi
(domeniul de variație posibil: 0–4). Un scor ridicat (de exemplu, egal cu 3 sau 4) a
fost interpretat ca semnificând o frecvență ridicată a angajării în ultima lună de zile
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în acte de bullying săvârșite în mediul școlar. Pentru eșantionul de elevi care au
participat la prezentul studiu, valoarea consistenței interne a fost egală cu 0.81 și a
indicat un nivel bun al fidelității subscalei cu ajutorul căreia a fost măsurat nivelul
angajării elevilor în acte de bullying.
Alți șapte itemi au vizat frecvența victimizării unui elev de către alți elevi
care se angajează în acte de bullying. Itemii au fost preluați, traduși și adaptați din a
doua parte a instrumentului IBS. Unul dintre aceștia (a cărui versiune în limba
engleză este „Other students called me «gay»”) a fost modificat prin înlocuirea
cuvântului „gay” cu un termen peiorativ („prost/proastă”) care ni s-a părut mai
adecvat pentru populația școlară reprezentată de elevi în ciclul primar. Conținutul
celorlalți itemi a fost tradus și adaptat fără nicio înlocuire terminologică. Cei șapte
itemi pe care îi analizăm s-au referit la: a) victimizarea prin învinuire pentru fapte
pe care un elev nu le săvârșise, critica sau atitudinea batjocoritoare; b) utilizarea
apelativului „prost/proastă” la adresa unui elev; c) utilizarea poreclelor; d) îmbrânceli
sau lovituri; e) victimizarea prin amenințări; f) împrăștierea de zvonuri/minciuni
despre un elev; g) excluderea intenționată din grupul de prieteni. Pentru fiecare
dintre acești itemi, dispozitivul de răspuns a inclus cinci variante distribuite gradual
de la 0 – niciodată la 4 – des. Scorul total al unui elev a fost obținut prin calcularea
mediei scorurilor pentru itemii la care ne-am referit (domeniul de variație posibil:
1–5). Acesta a fost considerat indicator al nivelului victimizării în ultima lună de
zile a unui elev de către colegi/alți elevi din școală prin acte specifice bullying-ului.
Pentru prezentul eșantion de elevi de clasele a III-a și a IV-a, valoarea consistenței
interne a fost egală cu 0.77.
Ultima secțiune din protocolul standardizat a inclus cinci itemi cu răspunsuri
închise care au urmărit situații în care un elev fusese martor ocular la acte specifice
bullying-ului. Pentru fiecare dintre itemi, copiii au avut de ales una dintre cinci
variante de răspuns distribuite pe o scală graduală de la niciodată la aproape în
fiecare zi. Conținutul itemilor s-a referit la: a) amenințarea unui elev de către un alt
elev că i se va face rău; b) poreclirea unui alt elev; c) glumele răutăcioase pe care
un grup de elevi din școală le făcuse pe seama unui alt elev; d) îmbrâncirea unui alt
elev; e) agresiunea fizică (lovirea) exercitată asupra unui alt elev. Trei dintre cei
cinci itemi au fost inspirați de itemi asemănători preluați dintr-un instrument
multidimensional (Life Experiences Survey/Chestionarul experiențelor de viață)
construit, validat şi utilizat de M. Singer şi colaboratorii (1995, 1999) în cadrul
a două studii care au urmărit simptomele specifice traumei psihice în rândul
adolescenţilor americani expuşi la diferite forme de manifestare a violenţei. Ceilalți
itemi (referitori la porecle, respectiv la glumele răutăcioase) au fost formulați de
către autorii prezentei cercetări. A fost calculat câte un scor total pentru fiecare
dintre elevi (domeniul de variație posibil: 1–5). Acesta a fost considerat ca
indicator al nivelului la care un elev fusese expus în ultima lună de zile ca martor
la atitudini și/sau manifestări comportamentale subsumate sferei bullying-ului.
În prezentul studiu, valoarea consistenței interne a setului de itemi pe care l-am
descris a fost egală cu 0.73.
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4. REZULTATE
4.1. INDICATORI STATISTICI DESCRIPTIVI

Tabelul nr. 1 prezintă mediile, abaterile standard, valorile minime și valorile
maxime pentru distribuțiile variabilelor referitoare la frecvența angajării elevilor în
comportamente din sfera bullying-ului manifestate în mediul școlar, respectiv
frecvența expunerii directe (victimă) sau indirecte (martor ocular) la astfel de acte
agresive.
Tabelul nr. 1
Indicatori statistici descriptivi pentru principalele variabile urmărite în studiu
Variabile
Scor_agresor bullying
Scor_victimă bullying
Scor_martor bullying

M
0.47
0.96
2.40

AS
0.45
0.74
0.85

Minim
0.00
0.00
1.00

Maxim
2.89
3.29
5.00

Din analiza distribuțiilor scorurilor pentru subscalele din IBS, respectiv a
distribuției variabilei referitoare la expunerea indirectă la bullying-ul manifestat în
mediul școlar, se poate constata că, în prezentul eșantion de elevi de vârstă școlară
mică, frecvența angajării în comportamente de bullying, respectiv frecvența victimizării
directe prin astfel de manifestări au fost scăzute. Pentru frecvența expunerii elevilor
ca martori oculari la bullying, valoarea mediei distribuției a fost ceva mai ridicată.
Aceste rezultate sugerează că analiza incidenței și a caracteristicilor cazurilor de
bullying care se produc în mediul școlar prin chestionarea directă a elevilor (care
pot fi atât agresori, cât și victime) ridică o serie de limite metodologice. Una dintre
ele ar putea fi tendința elevilor de a ascunde propriile lor manifestări agresive
îndreptate în mod intenționat și sistematic spre alți elevi sau faptul că ei înșiși au
fost victimizați de către alți elevi. Trebuie să luăm în calcul faptul că bullying-ul
este un fenomen cu multiple implicații negative, în special pentru agresori (de exemplu,
aceștia pot fi sancționați de către autoritățile școlare sau își pot pierde anumite
drepturi) și pentru elevii (așa-numiții bystanders) care, în contextul unor astfel de
evenimente, joacă un rol pasiv sau încurajează manifestările agresive.
4.2. DATE COMPARATIVE

Tabelul nr. 2 sumarizează datele care au fost obținute prin efectuarea
comparațiilor mediilor pentru indicatorii riscului asociat bullying-ului în funcție de
sexul elevilor care au participat la prezentul studiu.
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Tabelul nr. 2
Date comparative în funcție de sexul elevilor care au participat la studiu
Variabile dependente
Scor_agresor bullying
Scor_victimă bullying
Scor_martor bullying

Grupuri comparate
Băieți
Fete
Băieți
Fete
Băieți
Fete

M
0.59
0.34
1.04
0.88
2.53
2.25

AS
0.52
0.29
0.83
0.61
0.91
0.76

t

p

4.45

< 0.001

1.61

0.114

2.48

< 0.05

Atât pentru frecvența angajării în comportamente din sfera bullying-ului
manifestate în mediul școlar, cât și pentru frecvența expunerii directe (ca victimă)
sau indirete (ca martor ocular) la astfel de acte abuzive, băieții au înregistrat valori
mai ridicate ale mediilor, comparativ cu valorile obținute în subeșantionul format
din fete. Pentru frecvența angajării în bullying, diferența dintre băieți și fete a fost
semnificativă din punct de vedere statistic, cu o mărime a efectului moderată
(d = 0.58). De asemenea, pentru frecvența expunerii indirecte la acte specifice
bullying-ului, diferența în funcție de sexul elevilor a fost semnificativă din punct de
vedere statistic, însă mărimea efectului a fost modestă (d = 0.33). Pentru celălalt
indicator al riscului de victimizare prin acte de bullying, sexul elevilor nu a avut un
efect semnificativ din punct de vedere statistic.
Datele comparative au susținut parțial prima dintre ipotezele de lucru de la
care am pornit în prezentul studiu. Rezultatele pe care le-am obținut confirmă
constatările altor studii (Chester et al., 2015; Craig et al., 2009; Espelage și Holt,
2001; Fekkes, Pijpers și Verloove-Vanhorick, 2005; Glew et al., 2005; Grădinaru,
Stănculescu și Manole, 2016; Seals și Young, 2003) și sugerează că, încă de la
vârste mici, băieții prezintă un risc mai ridicat decât cel al fetelor de a se angaja în
manifestări agresive îndreptate spre covârstnici. Acest risc ar putea fi relaționat cu
diferențele dintre fete și băieți în ceea ce privește strategiile și modalitățile de
soluționare a conflictelor care sunt inerente interacțiunile sociale în rândul elevilor
de vârstă școlară, precum și cu modul în care este resimțit impactul factorilor de
stres.
Tabelul nr. 3 prezintă datele obținute prin efectuarea comparațiilor în funcție
de treapta școlară. Pentru frecvența angajării în manifestări din sfera bullying-ului,
diferența dintre elevii de clasa a III-a și cei de clasa a IV-a a fost semnificativă din
punct de vedere statistic, însă nu a fost consistentă în ceea ce privește mărimea
efectului (d = 0.34). Pentru celalalte două variabile dependente, și anume frecvența
expunerii directe (ca victimă) a elevilor la manifestări abuzive din partea altor
elevi, respectiv frecvența expunerii indirecte (ca martor), diferențele în funcție de
treapta școlară nu au fost semnificative din punct de vedere statistic.
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Tabelul nr. 3
Date comparative în funcție de treapta școlară a elevilor investigați
Variabile dependente
Scor_agresor bullying
Scor_victimă bullying
Scor_martor bullying

Grupuri comparate
Elevi de clasa a III-a
Elevi de clasa a IV-a
Elevi de clasa a III-a
Elevi de clasa a IV-a
Elevi de clasa a III-a
Elevi de clasa a IV-a

M
0.37
0.52
0.96
1.97
2.48
2.36

AS
0.43
0.45
0.73
0.74
0.90
0.83

t

p

- 2.45

< 0.05

- 0.12

0.902

0.98

0.328

Așadar, datele comparative au infirmat a doua ipoteză de lucru. Rezultatele
pe care le-am obținut nu au fost consistente. Este posibil ca acestea să se fi datorat
variabilității scăzute a distribuției vârstei elevilor care au făcut parte din eșantionul
investigat (peste 80 % dintre elevi aveau vârste egale cu 9 sau 10 ani), aspect pe
care îl putem relaționa cu efectul cumulativ din partea influențelor educative pe
care școala și familia le exercită, precum și cu impactul vulnerabilităților care pot
apărea în procesul dezvoltării emoționale și sociale la vârstele timpurii. În viitoarele
demersuri cantitative, ne propunem utilizarea unui eșantion de subiecți care să
includă elevi de clasele I–IV, pentru a asigura o variabilitate mai mare a variabilei
referitoare la vârstă.
Tabelul nr. 4 prezintă datele comparative care au fost obținute în funcție de
mediul de rezidență al elevilor de clasele a III-a și a IV-a. Datele au infirmat a treia
ipoteză de lucru. Pentru niciunul dintre indicatorii bullying-ului manifestat în
mediul școlar, nu s-a obținut o diferență semnificativă din punct de vedere statistic
între elevii care locuiau în mediul rural și cei din mediul urban. Acest rezultat
sugerează că violența este un fenomen care poate afecta mediul educativ și social
din orice instituție de învățământ, indiferent dacă aceasta deservește o comunitate
rurală sau face parte din rețeaua insitituțiilor școlare situate în mediul urban.
Tabelul nr. 4
Date comparative în funcție de rezidența elevilor care au participat la studiu
Variabile dependente
Scor_agresor bullying
Scor_victimă bullying
Scor_martor bullying

Grupuri comparate
Rural
Urban
Rural
Urban
Rural
Urban

M
0.53
0.45
0.87
1.00
2.40
2.41

AS
0.42
0.45
0.66
0.76
0.74
0.89

t

p

1.22

0.221

- 1.09

0.275

- 0.05

0.955

Atât pentru subeșantionul de elevi din mediul rural care au participat la prezentul
studiu, cât și pentru cel de elevi din mediul urban, frecvența comportamentelor
agresive orientate spre alți elevi, respectiv frecvența expunerii directe (ca victimă)
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la fenomenul bullying-ului au fost scăzute. În schimb, frecvența expunerii indirecte
a elevilor din ciclul primar la manifestările specifice bullying-ului a fost mai ridicată.
Rezultatul semnifică faptul că evenimentele în care agresivitatea manifestată în
relațiile dintre elevi prinde contur sau escaladează sunt mai frecvente decât evidențiază
datele care pot fi obținute prin chestionarea directă a elevilor, însă este posibil ca
protagoniștii să ascundă fenomenul din cauza multiplelor implicații negative pe
care le-ar putea avea.
Tabelul nr. 5 include datele care au fost obținute în urma efectuării comparațiilor
în funcție de situația familială a elevilor chestionați. Nici această variabilă nu a
evidențiat efecte semnificative din punct de vedere statistic asupra frecvenței
bullying-ului manifestat în mediul școlar, respectiv asupra indicatorilor expunerii
elevilor la victimizarea prin astfel de acte agresive. Așadar, datele comparative au
infirmat a patra ipoteză de lucru. Din acestea, reiese faptul că bullying-ul raportat
în mediul școlar afectează elevii (care pot avea atât statutul de agresor, cât și pe cel
de victimă), indiferent de situația lor familială.
Tabelul nr. 5
Date comparative în funcție de situația familială a elevilor chestionați
Variabile dependente
Scor_agresor bullying
Scor_victimă bullying

Scor_martor bullying

Grupuri comparate
Familie intactă
Familie temporar
dezintegrată/dezorganizată
Familie intactă
Familie temporar
dezintegrată/dezorganizată
Familie intactă
Familie temporar
dezintegrată/dezorganizată

M
0.45

AS
0.43

0.53

0.49

0.93

0.73

1.08

0.77

2.43

0.86

2.31

0.84

t

p

- 1.16

0.247

- 1.22

0.222

0.83

0.408

Totuși, este cunoscut faptul că agresorii provin, adesea, din rândul copiilor
care prezintă anumite probleme de adaptare și integrare școlară ca urmare a
dificultăților de natură emoțională și comportamentală relaționate cu tensiunile și
conflictele intrafamiliale sau cu anumite vulnerabilități în ceea ce privește dezvoltarea
socio-economică, stilurile educative parentale sau calitatea relațiilor dintre copii și
părinți (Bowes et al., 2009; Cook et al., 2010; Fanti și Georgiou, 2013; Spriggs,
Iannotti, Nansel și Haynie, 2007; Stevens, De Bourdeaudhuij și Van Oost, 2002;
Tippett și Wolke, 2014). De exemplu, elevii care, acasă, sunt abuzați emoțional
și/sau fizic sau cei care provin din familii afectate de violența domestică, divorț sau
alte probleme ale climatului educativ, afectiv și social se pot angaja în comportamente
agresive orientate spre alți elevi pentru a compensa anxietatea, frustarea, furia sau
alte pattern-uri emoționale negative ce apar ca o consecință directă a toxicității
mediului familial.
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4.3. ANALIZA CORELAȚIONALĂ

În vederea testării ultimei ipoteze de lucru, au fost calculate corelațiile dintre
indicatorii expunerii elevilor de vârstă școlară mică la manifestările din sfera
bullying-ului. Corelațiile au fost calculate atât pentru eșantionul total, cât și pentru
subeșantioanele diferențiate în funcție de sexul elevilor care au participat la prezentul
studiu (Tabelul nr. 6).
Tabelul nr. 6
Date obținute prin analiza corelațională
Variabile
Scor_agresor bullying
Scor_victimă bullying
Scor_martor bullying

Eșantion total
0.45 ***
0.36 ***

Scor_agresor bullying
Băieți
0.52 ***
0.35 ***

Fete
0.25 **
0.32 **

Notă: ** p < 0.01; *** p < 0.001 (bilateral)

Toate corelațiile obținute au fost semnificative din punct de vedere statistic și
au avut valori cuprinse între 0.25 și 0.52. Pentru întregul eșantion de elevi,
frecvența angajării în bullying s-a asociat pozitiv atât cu frecvența victimizării
directe, cât și cu cea a expunerii indirecte (ca martor ocular) la acte agresive.
Intensitatea relației cu indicatorul referitor la expunerea directă a fost mai ridicată
decât cea a relației cu scorul pentru statutul de martor la bullying. Rezultate
similare au fost obținute pentru subeșantionul format din băieți. În cazul fetelor,
valoarea corelației dintre frecvența angajării în comportamente specifice bullying-ului
și frecvența victimizării directe a fost mai scăzută decât valorile corelațiilor dintre
cei doi indicatori, care au fost obținute pentru subeșantionul băieților, respectiv
pentru eșantionul total. Acest rezultat semnifică faptul că, pentru băieți, victimizarea
prin expunerea directă la acte agresive manifestate de către covârstnici contribuie
mai puternic la riscul angajării în bullying.
Constatările noastre sunt convergente cu datele raportate în alte studii
(Camodeca, Grossens, Meerum-Terwogt și Schuengel, 2002; Cook, Williams,
Guerra și Kim, 2010; Limber, Olweus și Luxenberg, 2013) și confirmă faptul că
atât pentru fete, cât mai ales pentru băieți, expunerea ca martor ocular la bullying și
victimizarea directă reprezintă factori de risc pentru internalizarea modelelor de
conduită agresivă care, în anumite circumstanțe interpersonale nefavorabile, pot fi
activate. K.R. Cook și colaboratorii (2010) au constatat că elevii care ajung victime
ale bullying-ului reprezintă cea mai mare proporție dintre cei care agresează alți
elevi în școli. Elevii din prima categorie sunt urmați de cei care se angajează în
comportamente din sfera bullying-ului și, în cele din urmă, de elevii care sunt
victimizați prin bullying și, de asemenea, îi agresează pe alții. Un alt studiu realizat
pe un eșantion consistent format din elevi de clasele III–XII din școlile din SUA,
care fuseseră implicați în bullying de 2–3 ori pe lună sau mai frecvent, a constatat
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că, dintre aceștia, 13% suportaseră, la rândul lor, victimizarea prin bullying
(Limber, Olweus și Luxenberg, 2013). Datele corelaționale din prezentul studiu au
confirmat ultima ipoteză de lucru. Cumulate, constatările investigației noastre
confirmă arhicunoscuta observație a specialiștilor din științele comportamentale,
potrivit căreia expunerea la scene de violență conduce, la rândul ei, la conduita
violentă.
5. CONCLUZII. IMPLICAȚII PRACTICE

În ultimii ani, mediul școlar din România s-a confruntat cu intensificarea
fenomenului agresivității și al violenței. Acest aspect reiese atât din mass-media,
cât și din diverse documente publicate de către autoritățile guvernamentale, specialiștii
din instituțiile abilitate în domeniul cercetării și al dezvoltării politicilor educaționale,
respectiv organizițiile non-guvernamentale naționale sau internaționale. De asemenea,
lucrătorii din sistemul școlar, părinții și elevii au început să raporteze numeroase
cazuri de bullying în care au fost implicați elevi de diferite vârste, iar evenimentele
au prezentat o dinamică foarte variată. Evoluția fenomenului, alături de constatările
studiilor care s-au preocupat de cauzele, factorii favorizanți și de formele de
manifestare a bullying-ului, respectiv de impactul psihosocial și instituțional al
acestuia au alertat factorii de decizie din domeniul educației și au condus la
intensificarea eforturilor orientate spre elaborarea și implementarea în practică a
unor strategii eficiente și proiecte coerente destinate prevenirii violenței în mediul
școlar.
Specialiștii care s-au ocupat de problematica agresivității și a violenței în
școlile din România sau în sistemele de învățământ din alte țări au ajuns la
concluzia că măsurile care pot fi adoptate pentru controlul bullying-ului trebuie să
țină cont de etiologia acestui fenomen care poate avea un impact negativ major
asupra stabilității și funcționalității climatului general din instituțiile de învățământ.
Astfel, factorii care contribuie în mod direct la manifestările agresive din sfera
bullying-ului sau facilitează escaladarea acestui fenomen indezirabil includ starea
de sănătate (de exemplu, obezitatea), sexul, vârsta, apartenența etnică, predispozițiile
temperamentale și orientările caracteriale ale elevilor, cognițiile pe care copiii și
adolescenții le au cu privire la propria persoană și la ceilalți, nivelul competențelor
sociale și emoționale, statutul în grupul de covârstnici, influențele/presiunile din
partea covârstnicilor, vulnerabilitățile de natură socială și economică din familii,
aspecte negative ale climatului familial și ale celui școlar (Bonea, 2019; Cook
et al., 2010; Cosma, Balázsi și Băban, 2015; Guerra, Williams și Sadek, 2011;
Micle, Săucan, Preda și Bolohan, 2020). O valoare etiologică o pot avea și modelele
socializării (familiale, comunitare, instituționale) care promovează cultura agresivității
și a violenței, deficiențele climatului școlar (de exemplu, un nivel scăzut al suportului
informațional și emoțional pe care elevii îl primesc din partea consilierilor școlari,
diriginților și a cadrelor didactice), neajunsurile referitoare la organizarea și
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funcționarea instituțiilor de învățământ (de exemplu, infrastructura școlară deficitară),
modelele de conduită agresivă promovate la nivel societal prin canalele mass-mediei etc.
Prezentul studiu de factură cantitativă și-a propus identificarea relațiilor
dintre a) riscul pentru agresiuni/victimizare prin acte de bullying și caracteristicile
socio-demografice ale elevilor de vârstă școlară mică; b) indicatorii expunerii la
bullying, și anume statutul de agresor, cel de victimă, respectiv cel de martor
ocular. Datele au confirmat parțial prima dintre ipotezele de lucru și au susținut-o
pe ultima. Rezultatele studiului trebuie interpretate ținându-se cont de următoarele
limite de ordin metodologic: a) compararea mediilor scorurilor pentru statutul de
agresor/victimă și cel de martor ocular în funcție de situația familială a elevilor a
impus recodificarea variabilei independente în două categorii, și anume elevi care
proveneau din familii intacte, respectiv elevi ai căror familii erau temporar dezintegrate
sau dezorganizate; între aceste categorii a existat un dezechilibru numeric care
limitează puterea statistică a comparațiilor în funcție de situația familială a elevilor;
de asemenea, dezechilibrul dintre numărul participanților care erau rezidenți în
mediul rural și cel al participanților care locuiau în mediul urban este o altă limită;
b) toate instituțiile școlare care au constituit bazinul de recrutare a participanților la
investigație au fost selectate de pe raza județului Bacău; în plus, eșantionul a inclus
doar elevi de clasele a III-a și a IV-a din instituții de învățământ publice; în viitoarele
investigații, ne propunem utilizarea unor eșantioane de elevi mai eterogene în ceea
ce privește variabilele socio-demografice care pot avea un impact semnificativ
asupra experiențelor referitoare la bullying; ne referim la regiunea geograficoeconomică, mărimea comunității în care elevii sunt rezidenți, sectorul public vs
privat din care fac parte instituțiile de învățământ, statutul socio-economic al familiei
de origine etc.; c) variabile de interes pentru prezentul studiu au fost operaționalizate
utilizându-se un chestionar standardizat care a inclus trei secțiuni de bază, la care
elevii de vârstă școlară mică au răspuns anonim; chiar și în condițiile anonimatului,
această metodă pentru colectarea datelor creează posibilitatea distorsionării rezultatelor
prin lipsa sincerității răspunsurilor participanților, ca urmare a nevoii de protejare a
imaginii de sine sau a efectului dezirabilității sociale; în studiul nostru, efectul
referitor la dezirabilitatea socială ar fi putut afecta mai ales răspunsurile pe care
elevii le-au dat la itemii prin care s-a urmărit statutul de agresor; altfel, s-a observat
că, indiferent de sex, elevii au obținut: a) un scor mediu semnificativ mai scăzut
pentru statutul de agresor, comparativ cu cel de victimă (t = - 6.97, p < 0.001 –
pentru băieți; t = - 9.22, p < 0.001 – pentru fete) și cel de martor ocular (t = - 24.46,
p < 0.001 – pentru băieți; t = - 27.26, p < 0.001 – pentru fete); b) un scor mediu
semnificativ mai scăzut pentru statutul de victimă, comparativ cu cel de martor
(t = - 23.76, p < 0.001 – pentru băieți; t = - 17.80, p < 0.001 – pentru fete); aceste
date comparative sugerează că elevii care au participat la studiu au manifestat
tendința de a raporta niveluri mai ridicate ale victimizării directe/indirecte prin acte
de bullying, respectiv un nivel semnificativ mai scăzut pentru propria lor implicare
în calitate de agresori; ultimul statut poate atrage defensivitatea în răspunsuri, dat
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fiind caracterul indezirabil al conduitei agresive pe care un elev o poate manifesta
în relațiile cu alți elevi; în demersurile pe care ni le propunem, vom urmări să
integrăm în etapa colectării datelor din teren și alte modalități pentru măsurarea
indicatorilor expunerii elevilor de vârstă școlară mică la bullying; de exemplu,
răspunsurile pe care elevii le dau la chestionare standardizate pot fi completate
cu interviuri realizate individual, deoarece această metodă de investigație oferă
posibilitatea de a ne crea o imagine mai bogată despre experiențele negative din
sfera bullying-ului manifestat în mediul școlar, precum și despre factorii care
contribuie la implicarea elevilor în astfel de comportamente indezirabile.
Dincolo de limitele de natură metodologică și direcțiile de cercetare pe care
le-am discutat, studiul pe care l-am realizat sugerează că autoritățile școlare,
cadrele didactice și consilierii școlari au un rol foarte important în prevenirea și
diminuarea bullying-ului, dar acest lucru se poate întâmpla numai în condițiile în
care sursele manifestărilor sunt identificate și controlate. Potrivit specialiștilor
(Bonea, 2019), în elaborarea strategiilor de prevenire și diminuare a agresivității și
violenței în mediul școlar, se poate ține cont de următoarele direcții:
 sporirea implicării părinților elevilor în diverse programe de prevenție și
intervenție în vederea ameliorării impactului negativ pe care îl au manifestările
agresive/violente; această măsură este justificată de faptul că, în familie,
se pun bazele personalității elevilor și se manifestă primele influențe
modelatoare asupra atitudinilor și comportamentelor copiilor; elevii vin de
acasă cu anumite modele educative care le influențează atitudinile,
comportamentele și modalitățile în care interacționează cu ceilalți elevi,
cu dascălii și cu autoritățile școlare; școala are misiunea de a identifica
influențele comportamentale și de a le corecta acolo unde este cazul;
însă, fără un parteneriat constant între școală și familie, implementarea
acestor măsuri în practică nu va conduce la rezultatele scontate; de asemenea,
un rol important îl are implicarea cadrelor didactice care trebuie să fie
familiarizate cu problematica agresivității și a violenței ce se pot manifesta
în relațiile dintre elevi și să vină permanent cu soluții constructive care să
contribuie la rezolvarea și aplanarea conflictelor; așadar, colaborarea dintre
elevi, cadre didactice, părinți și autorități școlare reprezintă un factor-cheie
al succesului măsurilor destinate prevenirii și reducerii bullying-ului;
 gestionarea într-un mod echitabil și mai eficient a sistemului de pedepse și
sancțiuni utilizat în cazurile de bullying; de exemplu, atunci când sunt
identificați autorii comportamentelor agresive și sunt stabilite clar contextele
în care au avut loc evenimentele, sancțiunile trebuie aplicate imediat și
consecvent; minimalizarea impactului unui eveniment în care un elev
ajunge victimă a actelor agresive din sfera bullying-ului constituie o atitudine
contraproductivă atât pentru actorii implicați, cât și pentru instituția de
învățământ în care s-a produs evenimentul, respectiv sistemul școlar în
ansamblul său;
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 intensificarea eforturilor orientate spre achiziționarea și exersarea abilităților
sociale și emoționale în rândul elevilor, în vederea reducerii riscului
(re)apariției și al escaladării actelor agresive care au loc în contextul
relațiilor interpersonale dintre elevii de diferite vârste; formarea deprinderilor
și cultivarea competențelor din sfera comunicării asertive, nonviolente,
a cooperării, a rezolvării conflictelor într-o manieră pașnică și benefică
pentru toate părțile implicate, a controlului emoțiilor negative și a
impulsivității etc. poate contribui la înzestrarea elevilor cu noi resurse
adaptative.
Alte măsuri care pot fi adoptate sistematic în vederea obținerii unor rezultate
eficiente și durabile în procesul de prevenire și control al violenței școlare includ:
 asigurarea permanentă a funcționalității sistemului de monitorizare video
în toate spațiile specifice unei instituții de învățământ (în clase, pe holuri,
în sala/pe terenul de sport);
 monitorizarea permanentă a conduitei elevilor atât de către cadre didactice,
cât și de către consilierii școlari, în vederea prevenirii oricărei forme de
agresivitate;
 stimularea legăturii strânse dintre părinți și cadre didactice, respectiv
consilieri școlari și reprezentanți ai conducerii instituțiilor de învățământ,
în vederea informării părinților cu privire la orice manifestări comportamentale
ale elevilor care cresc riscul escaladării bullying-ului;
 stabilirea unui set clar de reguli și sancțiuni pentru conduitele agresive și
includerea acestuia în regulamentul intern al unei clase, precum și în
regulamentul școlii;
 promovarea și facilitarea activităților consilierului școlar și a asistentului
social, în vederea identificării și controlului factorilor care favorizează
declanșarea și/sau escaladarea manifestărilor violente în relațiile dintre
elevi sau dintre aceștia și cadrele didactice;
 gestionarea atentă a diferențelor fizice, etnice, religioase, socio-economice,
culturale sau de altă natură dintre elevi, în vederea prevenirii situațiilor în
care aceștia se confruntă în mediul școlar cu atitudini de discriminare,
marginalizare sau excludere socială;
 intensificarea colaborării dintre învățători/profesorii diriginți și consilierii
școlari pe de o parte și, pe de alta, părinții elevilor care prezintă probleme
de comportament sau ai elevilor care sunt victimizați prin acte agresive,
pentru a se putea interveni într-un mod cât mai eficient; această măsură
poate contribui la identificarea și gestionarea din punct de vedere
psihopedagogic a factorilor de risc familial care pot explica manifestările
agresive ale elevilor-problemă;
 intensificarea organizării seminariilor de informare, a meselor rotunde, a
manifestărilor științifice etc. la care să participe cadrele didactice, autoritățile
școlare și consilierii, în vederea achiziționării informațiilor cu valoare
practică care pot constitui suport pentru intervenția în situații de bullying;
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 organizarea de dezbateri în clasele de elevi, pentru a fi identificate
problemele, neînțelegerile și conflictele; la aceste dezbateri, pot participa
și părinții, respectiv consilierii școlari;
 realizarea și distribuirea în unitățile școlare a materialelor informative
(afișe, pliante, spoturi audio-video etc.) prin care elevii să ia la cunoștință
despre consecințele administrative ale unui eventual comportament
violent, precum și despre impactul negativ pe care îl exercită bullying-ul și
alte forme de manifestare ale agresivității;
 pentru elevii din ciclul primar, este foarte importantă evidențierea
constantă a beneficiilor pe care le aduc cooperarea, înțelegerea și respectul
reciproc, întrajutorarea și alte comportamente pozitive; această măsură
poate fi implementată prin intermediul jocurilor de rol, o metodă didactică
foarte atractivă pentru copiii de vârstă școlară mică; prin intermediul
jocurilor de rol, școlarii pot conștientiza mai bine care sunt suferințele ce
afectează un copil victimizat prin bullying, dar și consecințele, respectiv
sancțiunile prevăzute în regulamentul școlii.
Instituțiile școlare trebuie să ofere un mediu primitor, sigur din punct de vedere
fizic, emoțional, social și stimulativ pentru toți elevii, indiferent de particularitățile
dezvoltării lor individuale. Stimularea cooperării dintre toți actorii implicați în
activitățile derulate în școli va contribui la armonizarea resurselor, a așteptărilor,
a acțiunilor și a relațiilor sociale, precum și la asigurarea unui climat de lucru
productiv.
Primit în redacție la: 19.12.2020
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REZUMAT
În multe țări din întreaga lume, bullying-ul este o problemă serioasă pe care autoritățile școlare
trebuie să o rezolve. În rândul copiilor de vârstă școlară din România, bullying-ul a început să fie
investigat mai ales în ultimul deceniu. Acest studiu cantitativ a urmărit examinarea relațiilor dintre
riscul pentru pentru agresiuni/victimizare (directă/indirectă) prin bullying în mediul școlar și
caracteristicile socio-demografice ale copiilor de vârstă școlară mică (sexul, vârsta, rezidența și
statutul familial). Participanții au fost 229 de elevi de clasele a III-a și a IV-a din nouă instituții de
învățământ publice. Eșantionul a inclus 122 băieți și 107 fete. Elevii au completat versiunea în limba
română pentru Illinois Bully Scale-Student Version (IBS; Espelage și Holt, 2001). Participanții au mai
completat cinci itemi care au operaționalizat expunerea indirectă (ca martor ocular) la bullying.
Comparativ cu fetele, băieții au obținut scoruri mai ridicate atât pentru statutul de agresor, cât și
pentru cel de martor ocular la acte de bullying. Nu s-au înregistrat diferențe semnificative din punct
de vedere statistic în funcție de vârstă, rezidență și statutul familial. Atât pentru eșantionul total, cât și
pentru subeșantioanele diferențiate în funcție de sexul elevilor, scorul pentru statutul de agresor a
corelat pozitiv cu indicatorii victimizării prin bullying. Sunt prezentate câteva direcții care pot fi
valorificate în elaborarea strategiilor pentru prevenirea și diminuarea bullying-ului în școli.

UNELE RELAȚII DINTRE DIMENSIUNEA EXTRAVERSIE–INTROVERSIE,
FRUSTRARE ŞI LOCUL CONTROLULUI
DOMNIȚA TUDOR
Cabinet individual de psihologie
Abstract
The paper focuses on the psychological investigation of the relationships between three
dimensions of personality: frustration – as an affective part –, the extraversion–introversion
dimension – as a dynamic-energetic side – and the place of control, as a personality trait in the sense
of interindividual differences. The sample was represented by 60 subjects, students in the 10th grade.
Standardized tests used in the research: Rosenzweig's frustration test (P-F Test, 1934); Eysenck’s
personality inventory (E.P.I. – Eysenck & Eysenck, 1964); The “Place of Control” scale (The
Nowicki – Strickland Scale for Children, 1973), adapted by S. Chelcea in 1994. The research results
confirm a close link between the place of control, respectively ambivalent-internalists and tolerance to
frustration. Thus, internalists and ambivalents have a high degree of tolerance for frustration, while
externalists show a low degree. Dependent relationships were identified between the control site and
the extraversion dimension. It is found that internalistic or ambivalent people are extroverted or
ambiverte. No relationship between neuroticism / non-neuroticism and the place of control has been
confirmed, and the refutation of this hypothesis is in agreement with psychological typologies.
Statistical analysis did not confirm the hypothesis that the extraversion–introversion dimension
influences the degree of frustration. The information provided by this study has a double practical
applicability: at organizational and individual level. The correlation of the activities in the job
description with personality profiles, which should include the correlations obtained in this research,
could help a better selection of staff. At the individual level, in terms of the tools used, the
predominant traits can be identified and the undesirable ones improved, thus optimizing individual
and interindividual behaviors.
Cuvinte-cheie: dimensiunea extraversie–introversie, frustrare, locul controlului, personalitate.
Keywords: dimension extraversion–introversion, frustration, place of control, personality.
1. INTRODUCERE

Abordarea actualei teme provine din dorinţa de a cerceta şi identifica
posibilele relaţii existente între dimensiunea extraversie–introversie şi gradul de
frustrare al indivizilor, între dimensiunea extraversie–introversie şi locul controlului,
precum şi între nivelul de frustrare şi credinţa în controlul intern sau extern.
Determinarea unor relaţii și a modului în care cele trei componente ale personalităţii se
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pot influenţa reciproc ar putea contribui la definirea relaţiilor dezirabile/indezirabile
dintre acestea. Cercetarea întreprinsă poate oferi indivizilor o mai bună autocunoaştere
la nivel psihologic – individual –, cât şi social, în cadrul activităţilor pe care le
desfăşoară, al relaţiilor interumane și vieţii sociale. Persoanele care manifestă un
grad ridicat de frustrare, corelată cu agresivitate, exprimă perturbări la nivelul
afectivității, care ar putea fi controlate sau eliminate, după identificarea lor. În ceea
ce priveşte locul controlului, studiile psihosociologice au demonstrat implicaţii
majore ce decurg din tipurile de credinţă asupra propriei personalităţi, asupra
societăţii şi asupra semenilor noştri. Noutatea temei este dată de abordarea relaţiilor
dintre cele trei dimensiuni.
2. ASPECTE TEORETICE
2.1. DIMENSIUNEA EXTRAVERSIE–INTROVERSIE

Dimensiunea extraversie–introversie a fost introdusă pentru prima oară, în
cadrul tipologiilor psihologice ale personalității, de către Jung (1997), care va
fundamenta această dimensiune în perechi de trăsături, din punct de vedere
psihologic. Autorul a împărțit dimensiunea extraversie–introversie după modul în
care oamenii se raportau la mediul încojurător, astfel: a) extravertiţi, îndreptați spre
exterior, sociabili, comunicativi, adaptabili, energici şi expresivi; b) introvertiţi,
îndreptați spre propria interioritate subiectivă, cu tendinţa de a se concentra spre
propriului psihic, ceea ce poate conduce spre izolare și închidere în sine; c) ambiverţi,
la care orientările celorlalte tipuri nu sunt evidente, aceste persoane fiind caracterizate
de echilibru.
Tipologia lui C.G. Jung, dezvoltată ulterior de către Eysenck & Eysenck
(2001), este cea mai larg acceptată. În cadrul teoriilor mutidimensionale asupra
personalităţii, autorul analizează relaţia dimensiunii extraversie–introversie cu
trăsăturile de personalitate și le grupează în trei tipuri: introversiune/extraversiune,
stabilitate/instabilitate (nevrotism/nonnevrotism) şi psihotism (comportamente solitare
şi patologice). Din combinarea acestor dimensiuni se obţin patru tipologii: sangvinicul
(stabil–extravertit), colericul (instabil–extravertit), melancolicul (instabil–introvertit)
şi flegmaticul (stabil–introvertit). Sangvinicul este sociabil, superficial în sentimente,
glumeţ, lipsit de griji, certăreţ, vivace, manifestă fluenţă verbală, are aptitudini de
conducere şi spirit de grup, îi place să-și ofere ajutorul. Colericul este reactiv,
neastâmpărat, agresiv, excitabil, schimbător, impulsiv, optimist şi activ. Melancolicul
apare ca un individ întristat, anxios, rigid, sobru, pesimist, rezervat, nesociabil,
liniştit, sensibil, izolat, stabil afectiv. Flegmaticul este pasiv, grijuliu, îngândurat,
paşnic, controlat, demn de încredere, temperat, calm, lent, răbdător, fidel.
Adler (1996) va caracteriza comparativ cele patru dimensiuni, după modul în
care le-a sesizat personal în munca sa de consiliere terapeutică. Astfel, el se va
folosi de o parabolă, în care mai mulţi oameni întâlnesc o piatră care le barează
drumul, fiecare dintre ei reacționând diferit: primul aruncă piatra, enervat că cineva
îndrăzneşte să-i bareze calea (colericul); al doilea trece liniştit pe lângă ea, fiind
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atent să nu i se întâmple ceva când o ocoleşte (sangvinicul); al treilea, la vederea
pietrei, începe să se gândească la tot felul de lucruri rele care ar putea să i se
întâmple şi face cale întoarsă (melancolicul); al patrulea nici nu vede piatra sau
chiar se împiedică de ea fără să îi pese, continuând drumul (flegmaticul).
În vederea investigării nevrotismului, apare primul chestionar din seria dezvoltată
de Eysenck (1952), Maudsley Medical Questionnaire (M.M.Q. – Eysenck, 1952),
care cuprinde o scală pentru nevrotism (emoţionabilitate) formată din 40 de itemi.
A urmat Maudsley Personality Inventory (M.P.I. – Eysenck, 1959), conţinând scale
pentru măsurarea nevrotismului şi a introversiei–extraversiei. Cea de a treia probă
realizată a fost Eysenck Personality Inventory (E.P.I. – Eysenck & Eysenck, 1964).
Chestionarul a avut în vedere măsurarea a două dimensiuni generale, independente
una faţă de alta: extraversiunea faţă de introversiune (E) şi nevrotismul faţă de
stabilitatea emoţională (N) (în M.P.I. cele două prezentau o corelaţie uşoară).
Eysenck Personality Questionnaire (E.P.Q. – Eysenck & Eysenck, 1975) introduce
o nouă variabilă, denumită psihotism. Termenul, preluat din psihiatrie, reprezenta
pentru autor „duritate” şi a fost folosit cu referinţă la un set de atitudini independente
de axa radicalism–conservatorism, dar care se opun unor atitudini care implică
sensibilitate şi consideraţie. Eysenck & Eysenck (1975) au concluzionat, extrapolând
datele din cercetările anterioare privind psihotismul, că schizofrenia este la un capăt
extrem al dimensiunii psihotism, care includea, la niveluri înalte, criminalitate,
psihopatie şi tulburări de tip maniaco-depresiv. Experimentele realizate în cadrul
teoriei învăţării au demonstrat (Eysenck & Eysenck, 1983) că atât psihoticii,
cât şi creativii prezintă, în diverse etape ale procesului creativ, procese de asociere
supraincluzive, care sunt posibile prin funcţionarea specifică a unor procese
caracteristice de ancorare negativă, inhibiţie latentă şi un grad scăzut de activare
corticală. Între geniu şi nebunie diferenţele apar în termeni de gradienţi. În anul 1985
apare o variantă revizuită a scalei de psihotism (Eysenck & Eysenck, Barrett, P.,
A revised version of the psychoticism scale, Personality and Individual Differences,
1985). Varianta românească a testului EPQ a fost experimentată în 1990 de Băban,
Derevenco, Eysenck și Sybil sub forma unui chestionar cu 79 de itemi. Autorii au
determinat datele statistice (media şi abaterea standard pentru cele 4 scale ale
testului) diferenţiate pe un lot de 465 bărbaţi şi 549 de femei.
Chestionarul conceput de Eysenck a condus la apariția modelelor Big Five,
construite cu ajutorul celor trei trăsături identificate de către Eysenck & Eysenck
(1964), cărora li s-au adăugat noi dimensiuni. O clasificare a dimensiunii
extraversie–introversie, pe baza criteriilor psihofiziologice, a fost elaborată de
psihologul român Zapan (1984). El a conceput o schemă a trăsăturilor de temperament,
prin combinarea dintre șase indici temperamentali (forță, echilibru, mobilitate,
perseverență, tonus afectiv (stenic/astenic)) și direcția acestora (extravertit–introvertit),
cu gradul lor de manifestare pe patru niveluri: motor–general, afectiv, perceptiv–
imaginativ, mental. Meritul lui Zapan constă însă nu doar în stabilirea unei noi
tipologii, ci, mai ales, în imaginarea unei metode de diagnosticare a dimensiunii
extraversie–introversie (Zapan, 1984, p. 424–435).
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2.2. FRUSTRAREA

Conceptul de frustrare a fost introdus de către Freud în psihanaliză, ca
denumire a stărilor de privaţiune pe care le resimte un subiect în condiţiile
nerealizării libidourilor sale. În opinia lui Freud (1990), frustrarea are rezervorul în
inconştient şi împreună cu conflictul reprezintă cele două elemente care se opun în
permanenţă echilibrului Eului. Eul este instanţa conştientă a personalităţii individului,
care vizează nevoile de autoconservare ale subiectului. Efectele frustrării se manifestă
prin declanşarea mecanismelor de apărare a eului, ce se află în relaţie de dependenţă cu
organizarea personalităţii. Personalitatea, prin nivelul şi sensul pretenţiilor sale,
poate ajunge la autofrustrare. În opinia lui Laplanche şi Pontalis (1967), frustrarea
este definită ca fiind condiţia subiectului căruia i se refuză sau care îşi refuză
satisfacerea unei cerinţe pulsionale. Frustrarea apare astfel ca o situaţie care se
opune îndeplinirii unui comportament motivat, datorită absenţei obiectului necesar
satisfacerii sau existenţei unui obstacol între persoană şi obiect, fiind considerată ca
o suferinţă de tip patogen. În copilărie, frustrarea se manifestă sub diferite forme,
legate de etapele de dezvoltare ale copilului: traumatismul naşterii şi al cordonului
ombilical (Rank și Sachs, 2012), înţărcarea, impunerea curăţeniei corporale, renunţarea
la dependenţa de părinţi, retragerea dragostei parentale etc. (Freud, 1990). Faţă de
acestea, copilul sau tânărul va reacţiona deosebit de puternic printr-o agresivitate
manifestată în exterior (mânie, ură) sau, ulterior, printr-un comportament de
culpabilitate. La individul adult, frustrarea se va manifesta în mod obişnuit sub
forma unei agresivităţi orientată către sine-însuşi, cum este cazul melancoliei reactive
sau suicidului reactiv şi este raportată la incapacitatea de realizare interioară a unei
motivaţii personale. Cercetătorii Dollard, Doob, Miller, Mowrer şi Sears (1939)
consideră agresiunea ca un comportament reactiv, dependent de condiţiile situaţionale
particulare care declanşează acest comportament. Teoria frustrare – agresiune indică
o relaţie cauzală universală între frustrare şi comportamentul agresiv: nu există
nicio agresiune care să nu aibă la origine o frustrare şi nu există nicio frustrare care
să se rezolve altfel decât prin agresiune. Freud (2009) consideră că la individul
adult frustrarea este legată de un obstacol pasiv, care-l determină pe acesta să
reacţioneze conform principiului realităţii, în timp ce la copil este legată de
insatisfacerea imediată, potrivit principiului plăcerii, copilul reacţionând prin
agresiune/regresiune. Teoretizarea frustrării s-a realizat în cadrul psihanalizei
experimentale, de către Rosenzweig (1945), cel care a elaborat și primul test al
frustrării. Psihologul și psihoterapeutul Ellis (1957–1993) a adus o contribuție
majoră prin explicarea conceptului de frustrare în terapia rațională și adaptarea
psihologică (1957, cf. David, 2006). În România, psihologul David (2006),
promotor al psihoterapiei validate științific și discipol al lui Ellis, a structurat,
ulterior, psihoterapiile cognitiv-comportamentale în mecanisme instituționale funcționale.
Toleranţa la frustrare se defineşte prin atitudinea unui individ de a suporta o
frustrare fără a-şi pierde adaptarea sa psihobiologică, adică fără a recurge la moduri
de răspunsuri neadecvate. Determinanţii toleranţei la frustrare nu sunt încă cunoscuţi
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în suficientă măsură. Rosenzweig (1945) sugerează participarea a două tipuri de
factori: somatici, strâns legaţi de diferenţieri individuale, ereditare, care reprezintă
corespondentul unor variaţiuni nervoase endocrine și psihologici genetici.
2.3. LOCUL CONTROLULUI

Termenul „locul controlului” a intrat relativ recent în vocabularul psihologiei,
nefiind menţionat în dicţionarele de psihologie publicate în România. The Penguin
Dictionary of Psychology (Reber & Reber, 2001) defineşte locul controlului ca
fiind „termenul general în psihologia socială utilizat pentru a arăta sursa percepută
a controlului asupra comportamentului individual”. Phares (1976) va elabora prima
scală de tip Likert pentru măsurarea diferenţelor individuale relative la credinţele
privind locul controlului, constând din 13 itemi care vizează abilităţile şi 13 itemi
referitori la şansă. Într-o lucrare mai târzie, Locus of Control in Personality (1976),
va considera că itemii respectivi măsoară internalismul şi externalismul. Alături de
Rotter și Chance, Phares (1972) a intuit semnificaţia locului controlului în cadrul
teoriei învăţării sociale. Potrivit lui Rotter (1966, cf. Chelcea, 2001, p. 335): „Dacă
o întărire este percepută de subiect ca urmând unei acţiuni a acestuia, dar nefiind în
întregime contingentă acţiunilor sale, căci în cultura noastră ea este percepută ca
rezultat al norocului, şansei, soartei, ca fiind sub controlul sau puterea altora sau ca
neprevizibilă pentru că are o mare complexitate (…), am numit această situaţie:
credinţă în controlul extern. Dacă persoana percepe că evenimentul este contingent
unui comportament al său sau unei caracteristici a sa, am numit aceasta credinţă în
controlul intern”. Fiind o credinţă, ea reprezintă un fenomen psihic relativ stabil,
de profunzime. Persoanele care au credinţă în controlul extern vor fi denumite
externaliste, iar cele ce cred în controlul intern, internaliste.
Credinţa în controlul intern sau extern poate fi considerată trăsătură de
personalitate, în sensul diferenţelor individuale, dar, aşa cum preciza Rotter (1975),
externaliştii și internaliştii nu pot fi consideraţi tipuri de personalitate: pe de o
parte, au multe caracteristici comune şi puţine specifice, iar pe de altă parte,
credinţa în locul controlului intern sau extern reprezintă polii opuşi pe o axă în care
cele mai multe persoane se situează în zona de mijloc. Alte studii au evidenţiat că
internaliştii sunt alerţi şi senzitivi. Lefcourt şi Wine (1969) au observat că internaliştii
caută contact vizual, privesc mai mult în ochii interlocutorului şi obţin mai multe
informaţii decât externaliștii. În general, internaliştii sunt superiori externaliştilor,
raportat la procesele cognitive (DuCette şi Walk, cf. Lefcourt, 1982). Hersch şi
Scheibe (1967) au remarcat că internaliştii se autodescriu ca persoane active,
luptătoare, ca realizatori eficienţi, puternici şi independenţi. Phares (1976) evidenţiază
la internalişti existenţa sentimentului de control asupra mediului şi corelarea acestuia
cu sentimentul că exercită control asupra sinelui şi identifică o corelaţie statistic
semnificativă între externalism şi anxietate. Externalismul corelează pozitiv şi cu
schizofrenia (Lottman şi DeWolfe, 1972), cu stările de depresie (Abramowitz, 2004).
Cercetările lui Rotter (1966–1975) au arătat că internaliștii au mai mult control
asupra evenimentelor, consideră că pot influenţa situaţia și au o tendinţă mai
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accentuată de a interveni în sprijinul celorlalţi. Rezultatele obţinute în urma cercetării
relației dintre locul controlului şi emergenţa zvonurilor, realizată de Chelcea (1994),
au arătat că internaliștii sunt mai rezistenți la zvonuri, comparativ cu externaliștii,
confirmându-se astfel superioritatea credinţei în controlul intern.
Locul controlului trebuie considerat un factor esenţial al personalităţii.
Internalismul, externalismul şi ambivalenţa sunt trăsături dominante ale personalităţii,
care diferenţiază oamenii între ei. Ambivalenţa pare a fi trăsătura dominantă a
personalităţii majorităţii oamenilor, lucru evidenţiat şi de actuala cercetare.
3. METODOLOGIE
3.1. SCOPUL CERCETĂRII

Identificarea relaţiilor existente între dimensiunea extraversie–introversie,
gradul de frustrare şi credinţa în controlul intern sau extern.
3.2. OBIECTIVELE CERCETĂRII

1) Identificarea relațiilor dintre extraversie/introversie și frustrare.
2) Stabilirea relaţiilor dintre locul controlului şi dimensiunile extraversie/introversie,
nevrotism/nonnevrotism.
3) Identificarea relațiilor dintre frustrare și credința în locul controlului.
3.3. IPOTEZE PROPUSE

Cercetarea a vizat 3 ipoteze generale:
I. Locul controlului influenţează toleranţa la frustrare.
II. Între locul controlului şi dimensiunea extraversie–introversie există relaţii
de dependenţă.
III. Dimensiunea extraversie–introversie influenţează gradul de frustrare.
3.4. DESCRIEREA EȘANTIONULUI

Cercetarea a fost efectuată pe 60 de subiecţi, elevi în clasa a X-a, cu vârsta
cuprinsă între 15–16 ani, dintre care: 46 de sex feminin şi 14 de sex masculin.
4. METODE, TEHNICI, INSTRUMENTE

Au fost utilizate probe standardizate, bine definite, implicând o sarcină de
îndeplinit, identică pentru toţi subiecţii examinaţi, şi o tehnică precisă pentru
evaluarea rezultatelor:
Inventarul de personalitate al lui Eysenck (Eysenck Personality Inventory,
E.P.I. – Eysenck & Eysenck, 1964); Conține 57 de itemi și se referă la trei tipuri de
scale: Scala minciuna (L), Scala Extraversie (E), Scala Nevrotism (N). Varianta
românească a testului EPQ a fost experimentată prima oară în 1990 de Băban,
Derevenco, Eysenck, Sybil și ulterior a fost tradusă, adaptată și validată pentru
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populația românească de Pitariu, Iliescu și Băban (2008), testarea a fost realizată la
nivel național, pe 2600 de participanți, cu vârstele cuprinse între 12–69 de ani.
Testul de frustraţie al lui Rosenzweig (Picture Frustration Study, P-F Test,
1945); Conține 24 desene care vor genera 24 de răspunsuri. Cotarea răspunsurilor
are ca scop exprimarea, sub forma simbolurilor, a diferitelor concepte expuse până
acum. Fiecare răspuns este cotat sub două aspecte esenţiale: Direcţia agresiunii,
cu trei tipuri de răspunsuri (extrapunitiv, intrapunitiv, impunitiv) și Tipul de reacţie
(obstacole dominance, ego defence, need persistence). Testul a fost adaptat, standardizat
și etalonat de Pichot și Danjon, în Revista de Psihologie aplicată, 1951, împreună
cu manualul.
Scala „Locul controlului”, elaborată de Stephen Nowicki, Jr. şi B. Strickland
(TheNowicki – Strickland Scale for Children, 1973), adaptată și validată pe
populația românească de S. Chelcea, în 1994. Proba conţine 40 de întrebări cu
răspunsuri dihotomice (acord–dezacord). Numărul maxim posibil de puncte înregistrat
de un subiect este de 40. Un scor mic va indica credința în controlul intern,
iar scorul ridicat credința în controlul extern.
5. PREZENTAREA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR

Au fost înregistrate şi prelucrate datele brute obţinute la fiecare dintre cele
trei chestionare; pentru fiecare test s-au calculat, pe întregul eşantion, indicatorii de
poziţie – media aritmetică ponderată, mediana, modul – şi indicatorii variaţiei –
amplitudinea absolută, amplitudinea relativă, dispersia, abaterea medie pătratică,
coeficientul de variaţie. Pentru fiecare subiect a fost identificat profilul individual,
în baza datelor colectate de la fiecare dintre cele trei teste. În vederea confirmării
sau infirmării ipotezelor acestei cercetări, corelaţiile dintre teste au fost verificate
cu ajutorul coeficientului de corelaţie Pearson. Pentru un prag de semnificaţie (p)
mai mic de 0,05, se poate considera că r (coeficientul Pearson) este semnificativ.
Prelucrarea răspunsurilor la Inventarul de personalitate al lui Eysenck:
Scala
Nevrotism

Scala
Extraversie

Tipul

Nonnevrotici

Ambiverți

Nevrotici

Subiecți
Procente

5
8,33%

17
28,33%

38
63,33%

Tipul

Introvertiţi

Ambiverți

Extravertiţi

Subiecți
Procente

3
5%

7
11,66%

50
83,33%

Intervalul

Subiecți

Profil

1-5
6-10

60
0

Valid
Invalid

Scala Minciună
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Se observă predominanța nevrotismului (63,33%) și a dimensiunii extraversie
(83,33%). Coeficientul de variaţie Cv < 35% obținut la Scalele N și E arată că
eșantionul este omogen, deci media este reprezentativă pentru această colectivitate,
iar pentru Scala L se înregistrează un Cv < 35%, semnificând o serie statistică
eterogenă.
La testul Student (N = 60) s-a obţinut pentru o probabilitate p = 0.95% şi
pentru N – 1 grade de libertate ttabelar = 2. Rezultă tcalculat > ttabelar, deci coeficientul de
corelaţie este semnificativ diferit de zero, respectiv este admisă existenţa diferenţei
între nevrotici, nonnevrotici şi ambiverţi. Valoarea testului t (59) = 18,5 şi a
pragului de semnificaţie p < 0.01 arată că diferenţa dintre medii este semnificativă,
de unde rezultă, cu o eroare mai mică de 1%, că subiecţi nonnevrotici sunt
semnificativ diferiţi de cei nevrotici sau ambiverţi, deci ei provin dintr-o populaţie
diferită.
Diferenţa reală dintre media populaţiei din care provine eşantionul investigat
şi cea a populaţiei de referinţă se va găsi în intervalul 1.38–1.72.
Testul de frustraţie al lui Rosenzweig indică prezența răspunsurilor de tip
extrapunitiv (E = 42%), adică agresivitatea este îndreptată către exterior, iar ca tip
de reacţie dominantă se înregistrează E–D (ego defence 46%) de apărare a eului,
respectiv eul subiectului joacă rolul cel mai important în răspuns: subiectul aruncă
vina asupra altcuiva (neadaptat) sau acceptă responsabilitatea (adaptat), sau declară
că nimeni nu poartă răspunderea respectivei situaţii. Cel de-al doilea tip de răspuns
la direcția agresiunii este cel intrapunitiv (I = 33%), agresiunea este dirijată spre
subiectul însuşi, iar ca tip de reacție apare tipul de persistenţă a trebuinţei N–P
(need persistence 37%), tendinţa de a răspunde este dirijată către soluţionarea
problemei inerente situaţiei frustrante, iar reacţia constă fie în a solicita serviciile
unei alte persoane în vederea soluţionării, fie în a impune subiectului corectarea
necesară sau în a crede că timpul va aduce de la sine o rezolvare. Răspunsul
impunitiv M obținut la direcția agresiunii este în procent de 25%, agresiunea este
evitată şi situaţia frustrantă este descrisă ca lipsită de importanţă, fără a se găsi vreo
vină cuiva sau putând fi ameliorată prin aşteptare sau adaptare la acea situaţie.
Tipul de predominanţă a obstacolului O–D (obstacole dominance) este prezent în
cel mai mic procent, de 17%, ceea ce semnifică faptul că doar câțiva subiecți au
menţionat în răspunsul lor obstacolul – cauza frustraţiei – sub forma unui comentariu
asupra severităţii lui sau sub forma unei interpretări în care este prezentat ca
favorabil sau ca având o mică importanţă.
E

I

M

O-D

E-D

N-P

42%

33%

25%

17%

46%

37%

E>I>M
E-D > N-P > O-D
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Testul Student arată că este admisă existenţa diferenţei între îndivizi în cazul
toleranţei la frustrare (pentru o probabilitate p = 0.95 % şi pentru N – 1 grade de
libertate ttabelar = 2), deci coeficientul de corelaţie este semnificativ diferit de zero,
respectiv este admisă existenţa diferenţei între îndivizi în cazul toleranţei la frustrare.
Valoarea testului t(59) = 5,264 şi a pragului de semnificaţie p < 0.01 arată că
diferenţa dintre medii este semnificativă, de unde rezultă, cu o eroare mai mică de
1%, că subiecţii cu eul slab sunt semnificativ diferiţi de cei al căror tip de reacţie
este în zona N–P sau O–D, deci ei provin dintr-o populaţie diferită.
Datele obținute după aplicarea Scalei Locul controlului au evidențiat:
22 internalişti (36,66%), subiecţii cu scorul situat între 0–10 puncte; 29 ambivalenţi
(48,33%), subiecţii cu scorul situat între 11–16 puncte și 9 externalişti (15%).
Testul Student calculat arată că este admisă existenţa unei diferenţe între externalişti,
comparativ cu internaliştii şi ambivalenţii (pentru o probabilitate p = 0.95% şi
pentru N – 2 grade de libertate ttabelar = 2).
Analiză statistică pentru verificarea Ipotezei generale I (locul controlului
influenţează toleranţa la frustrare): corelațiile dintre Locul controlului și Frustrare
arată un coeficient de corelație Pearson cu valoarea 1, semnificând o corelaţie
perfectă pozitivă între cele două, respectiv: internaliștii/ambivalenții au toleranță la
frustrare, iar externaliștii nu prezintă toleranță la frustrare. Se confirmă ipoteza
generală I.
Correlations

LOCUL CONTROLULUI

FRUSTRARE

LOCUL
CONTROLULUI
Pearson
1.000
Correlation
Sig. (2-tailed)
.
N
60
Pearson
-.783**
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
N
60

FRUSTRARE
-.783**
.000
60
1.000
.
60

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Analiză statistică pentru confirmarea/infirmarea Ipotezei generale II (între
locul controlului şi extraversie–introversie există relaţii de dependenţă): corelațiile
dintre Locul controlului/Extraversie indică un coeficient de corelație Pearson cu
valoarea 1, semnificând o corelaţie perfectă pozitivă între internaliști/ambivalenți și
stabilitate emoţională. Ipoteza generală II se confirmă. Nu au fost identificate
relații între locul controlului și nevrotism.
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LOCUL CONTROLULUI

EXTRAVERSIE

Correlations Loc control/Extraversie
LOCUL CONTROLULUI
Pearson
1.000
Correlation
Sig. (2-tailed)
.
N
60
Pearson
-.694**
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
N
60

Correlations Loc control/Nevrotism
LOCUL CONTROLULUI
Pearson
1.000
LOCUL CONTROLULUI
Correlation
Sig. (2-tailed)
.
N
60
NEVROTISM
Pearson
.270
Correlation
Sig. (2-tailed)
.067
N
60
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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EXTRAVERSIE
-.694**
.000
60
1.000
.
60

NEVROTISM
.270
.067
60
1.000
.
60

Analiza statistică pentru validarea/invalidarea Ipotezei generale III (dimensiunea
extraversie–introversie influenţează gradul de frustrare): nu au fost identificate
corelații între Scala extraversie/Frustrare și Scala nevrotism/Frustrare. Ipoteza III
nu a fost validată.

FRUSTRARE

EXTRAVERSIE

FRUSTRARE

NEVROTISM

Correlations Frustrare/Extraversie
FRUSTRARE
Pearson
1.000
Correlation
Sig. (2-tailed)
.
N
60
Pearson
.223
Correlation
Sig. (2-tailed)
.087
N
60
Correlations Frustrare/Nevrotism
FRUSTRARE
Pearson
1.000
Correlation
Sig. (2-tailed)
.
N
60
Pearson
-.231
Correlation
Sig. (2-tailed)
.076
N
60

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

EXTRAVERSIE
.223
.087
60
1.000
.
60

NEVROTISM
-.231
.076
60
1.000
.
60
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Relațiile dintre Frustrare/Introversie și Frustrare/Nonnevrotism nu au putut fi
testate, numărul subiecților introvertiți și nonnevrotici din eșantion fiind nereprezentativ
la nivelul grupului selectat.
6. CONCLUZII

Studiul asupra relaţiilor dintre cele trei dimensiuni ale personalităţii,
frustrarea – ca parte afectivă –, dimensiunea extraversie–introversie – ca formă de
manifestare a personalităţii, având natura afectivo-reactivă – şi locul controlului,
ca trăsătură de personalitate în privința diferenţelor individuale, şi-a dovedit
utilitatea și noutatea, în sensul stabilirii unor relaţii între acestea. Astfel, se poate
afirma că există o legătură strânsă între locul controlului, respectiv internalişti–
ambivalenţi şi toleranţa la frustrare, precum şi între locul controlului şi extraversie.
În baza analizei statistice se confirmă ipoteza generală I, potrivit căreia locul
controlului influenţează toleranţa la frustrare. Se poate afirma că internaliştii –
persoanele care cred că îşi pot controla propria viaţă, considerând că evenimentele
din viaţa lor sunt dependente de propriul lor mod de acţiune şi gândire şi mai puţin
de factori externi – şi ambivalenţii – având credinţa că propriul lor comportament
nu este şi nu poate fi determinat şi controlat, în mod exclusiv, nici din interior, nici
din exterior – sunt persoane tolerante la frustrare. În cazul persoanelor frustrate,
locul controlului este externalist, acestea având tendinţa de a se lăsa dominate de
obstacole sau de a-și concentra reacţiile la frustrare în sectorul vulnerabil al eului.
Pe baza rezultatelor obţinute în ceea privește frustrarea, se constată că predomină
răspunsurile de tip extrapunitiv, adică agresivitatea este îndreptată către exterior,
iar tipul de reacţie dominantă înregistrată este de apărare a eului.
Analiza statistică a ipotezei generale II a fost confirmată pentru relația dintre
internaliști/ambivalenți și extraverți/ambiverți. Nu au fost identificate relaţii între
locul controlului şi nevrotism. Se constată că persoanele internaliste sau ambivalente
sunt extravertite sau ambiverte: internaliştii sunt sociabili, comunicativi, adaptabili,
expresivi, creativi, ceea ce reprezintă de fapt caracteristicile extravertiţilor. Ambiverţii
sunt persoane caracterizate de echilibru, ceea ce este comun şi internaliştilor/ambivalenţilor.
Ipoteza generală III, potrivit căreia dimensiunea extraversie–introversie
influenţează gradul de frustrare, a fost infirmată.
Studiul nu a putut testa posibilele relații între introversie/frustrare și
frustrare/nonnevrotism, numărul subiecților introvertiți și nonnevrotici fiind
nereprezentativ la nivelul grupului selectat. O nouă cercetare care să includă în
eșantion un număr reprezentativ de subiecți ar fi indicată.
Datele cercetării demonstrează existenţa unor modele de personalitate pozitive,
în cadrul relaţiilor analizate. Astfel, credinţa în controlul intern, corelată cu extraversia
şi locul controlului intern corelat cu toleranţa la frustrare, constituie asemenea modele.
Informaţiile oferite de acest studiu au o dublă aplicabilitate practică: la nivel
organizațional şi individual. La nivel organizațional, corelarea activităților din fișa
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postului cu profile de personalitate, care să includă relațiile descrise în această
cercetare, ar putea ajuta la o mai bună selecție a personalului, iar la nivel individual,
ar putea orienta spre locuri de muncă adecvate tipului de personalitate.
Noile modele de abordare a personalităţii ar trebui să ţină seama de orientarea
şi eficienţa acţională a individului, respectiv de locul controlului, acesta fiind în
relație cu extraversia şi frustrarea.
Primit în redacție la: 29.12.2020
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REZUMAT
Lucrarea se axează pe investigarea psihologică a relaţiilor dintre trei dimensiuni ale
personalităţii: frustrarea – ca parte afectivă –, dimensiunea extraversie–introversie – ca latură
dinamico-energetică – şi locul controlului, ca trăsătură de personalitate în sensul diferenţelor
interindividuale. Eșantionul a fost reprezentat de 60 de subiecţi, elevi în clasa a X-a. Probele
standardizate utilizate în cadrul cercetării: Testul de frustraţie al lui Rosenzweig (P–F Test, 1934);
Inventarul de personalitate al lui Eysenck (E.P.I. – Eysenck & Eysenck, 1964); Scala „Locul
controlului” (The Nowicki – Strickland Scale for Children, 1973), adaptată de S. Chelcea în 1994.
Rezultatele cercetării confirmă o strânsă legătură între locul controlului, respectiv internaliştiambivalenţi şi toleranţa la frustrare. Astfel, internaliştii şi ambivalenţii au un grad ridicat de toleranță
la frustrare, în timp ce externaliștii manifestă un grad scăzut. Au fost identificate relații de
dependență între locul controlului şi dimensiunea extraversie. Se constată că persoanele internaliste
sau ambivalente sunt extravertite sau ambiverte. Nu a fost confirmată nicio relație între
nevrotism/nonnevrotism și locul controlului, iar infirmarea acestei ipoteze este în acord cu tipologiile
psihologice. Analiza statistică nu a confirmat ipoteza, potrivit căreia dimensiunea extraversie–
introversie influenţează gradul de frustrare. Informaţiile oferite de acest studiu au o dublă aplicabilitate
practică: la nivel organizațional şi individual. Corelarea activităților din fișa postului cu profile de
personalitate, care să includă corelațiile obținute în această cercetare, ar putea ajuta la o mai bună
selecție a personalului. La nivel individual, prin prisma instrumentelor utilizate, pot fi identificate
trăsăturile predominante și îmbunătățite, cele indezirabile, optimizând astfel comportamentele
individuale și interindividuale.
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Abstract
Prenatal maternal distress has a negative impact on the course of pregnancy, fetal
development, offspring development, and later psychopathologies. The study aimed to understand the
guidelines and recommendations related to the prevention and management of the prenatal distress
and psychiatric symptomatology of pregnant women during COVID-19 Pandemic.
This paper is a review based on information found in specialty literature. The analysis was
limited to English language articles and guidelines published between January 1, 2003 and October
14, 2020 on PubMed using the next keywords: perinatal mental health, anxiety, coronavirus disease
2019, depression, mental health, pregnancy, prenatal, post-traumatic stress disorder. In this review we
discuss about the association between the COVID-19 pandemic and an uptrend in psychological
distress and psychiatric symptomatology in pregnant women.
Pregnant women are experiencing substantially elevated anxiety and depression symptoms
during the COVID-19 pandemic that are in a close relationship to COVID-19 specific problems about
threats to their own lives, their baby's health, not getting enough prenatal care, and social isolation. A
significant number of studies correlate maternal stress during pregnancy with atypical fetal
development, in a way that increases susceptibility to disease and maladaptation in children. Several
research groups have used elevated prenatal anxiety as an indicator to suggest prenatal stress, relating
to the correlation with cognitive, behavioral, and neurological disorders in children. Protective
resilience factors can be social support and physical activity.
There is an urgent need to support pregnant women during this critical time to mitigate longterm negative outcomes, given the known effects of stress in pregnancy, infant and child outcomes.
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1. INTRODUCTION

Since it was first recognized in December 2019, coronavirus (COVID-19) has
spread rapidly throughout the world. The consequences of this virus upon health
are distressing: death, strained health care systems, and economic uncertainty.
Furthermore, there are other negative consequences: social and psychological.
For example, people have been physically isolated from family, friends, and
community, whereas schools and daycares around the world have been closed.
There is a growing urgency to understand the impact of the COVID-19 pandemic
on mental health, in order to avoid secondary risks – such as an increase in mental
health issues (Cullen et al., 2020; Geraldo da Silva et al., 2020). Pregnancy is a
particularly vulnerable period when psychological distress can have a negative
impact for the mother as well as the baby. Recent studies have shown that women
tend to report higher symptoms of anxiety and depression during disease outbreaks
than men (Al-Rabiaah et al., 2020; Hamel & Salganicoff, 2020; Wang C. et al.,
2020), therefore, women who are pregnant during the COVID-19 pandemic may be
particularly affected. An increased risk of preterm birth, postpartum depression,
and behavioral difficulties in children can be associated with symptoms of depression
and anxiety. The current COVID-19 pandemic has a powerful impact with potentially
wide-ranging consequences for pregnancy and beyond.
2. STRESS AND COVID-19

COVID-19 is an emerging infection and also a re-emerging viral respiratory
disease that has reached to most countries in the world with a growing prevalence
(Rashidi Fakari et al., 2020; Farnoosh et al., 2020; Wang S. et al., 2020). The virus
is rapidly spreading worldwide, therefore the World Health Organization (WHO)
has identified it as a contagious pandemic disease (Lai CC. et al., 2020). Despite
the strong efforts taken to control the epidemic, the infection has been contacted by
nearly 34 million people worldwide (World Health Organization, 2020). The current
state of the COVID-19 outbreak in all over the world is concerning (Wang D.
et al., 2020; Chen et al., 2020). A higher risk has been noticed at people over the
age of 60 and those with weakened immune systems (Tuite et al., 2020). Due to the
fact that the immune system is partially suppressed during pregnancy, pregnant
women are more vulnerable to viral infections as well as their complications;
thus COVID-19 pandemic might have serious consequences for pregnant women
(Rashidi Fakari et al., 2020; Rasmussen et al., 2020;). There is insufficient data
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available about effects of COVID- 19 on pregnancy and its probable complications
(Tuite et al., 2020; Moquillaza-Alcántara et al., 2020). However, due to the
physiological changes in maternal immune and cardiopulmonary systems, after
infection with respiratory viruses, pregnant women are more likely to develop
severe forms (Farnoosh et al., 2020; Rasmussen et al., 2020). In 2009, 1% of
patients that had influenza A subtype H1N1 virus were women; they also
accounted for 5% of all H1N1-related deaths (Nicoloro-SantaBarbara et al., 2017).
Tracheal intubation, hospitalization in the intensive care unit, renal failure,
including death during pregnancy have been reported in SARS and MERS virus
epidemic. (Schwatz et al., 2020). Study reviews have shown that clinical signs,
laboratory results, and radiographic criteria in pregnant women with COVID-19
tend to be similar to other affected adults, but the risk of developing COVID-19
disease in pregnant women is notable for the reasons stated above as there is a
possibility of complications in pregnancy and newborns. (Breslin et al., 2020).
These factors have led to anxiety and stress for pregnant women and their families
(Rashidi Fakari et al., 2020; Corbett et al., 2020). On the other hand, with the rapid
spread of the disease in different countries, there are various recommendations for
the prevention of the disease (physical distancing and quarantining) (Armitage
et al., 2020). However, social isolation can be a trigger for sadness, concerns, fear,
anger, irritation and frustration (Ren S-Y et al., 2020). All factors mentioned above
are effective in self-care and health-care behaviors Rashidi Fakari et al., 2020).
People engage in these behaviors for preserving health levels and preventing the
onset of the disease (Momeni Javid et al., 2014). However, in order to take care of
their pregnancies, women have concerns about the outcomes for childbirth during
the outbreak of coronavirus (Rashidi Fakari et al., 2020). The fear of getting sick as
well as the effect of social distancing have led to reduction of prenatal care
referrals. Additionally, pregnant women tend to be more willing to reduce the
frequency of prenatal care visits (Chen Y et al., 2020; Du L et al., 2020). Rachel
M. Diamond et al. (2020) shows in their article the impact of COVID-19 in the
perinatal period through a Biopsychosocial Systemic Framework (BPS).
As a result of COVID-19, media is paying special attention to the biomedical
domain of women in the perinatal period as it relates to changes in perinatal
healthcare policies as well as to health outcomes; however, less attention is given
to other BPS health domains and systemic impacts. The perinatal period can be
described by the BPS framework due to its ability to conceptualize health through
biological, psychological, and social processes. Figure 1 provides a visual scheme
of this framework for the perinatal period.
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Physiological Issues in Pregnancy:
-suppressed immune system
-hormone changes
-sleep disturbances
-pregnancy complications
Physiological Issues due to
COVID-19 in Pregnancy:
-most common symptoms: fever and
dry cough
-unclear biological risks of
transmission to fetus
Other:
-reproductive history
-age of pregnancy
-pre-existing medical conditions
-medications and reproductive
treatments
-diet/nutrition and exercise

MENTAL
HEALTH

Psychological Issues in
Pregnancy:
-attitude toward pregnancy/baby
-prenatal attachment with fetus
-stress from major transition and
uncertainties
-perinatal mood and anxiety
disorders
Psychological Issues due to
COVID-19 in Pregnancy:
-stress from real health concerns
and uncertainties
-psychological impact of social
isolation
Other:
-personality traits
-adaptability
-self-esteem and perception
-grief/loss and trauma
-personal attachment style
-pre-existing mental health issues

Social Issues in Pregnancy:
-support network and relational
dynamics
-prenatal providers (access and care)
Social Issues due to COVID-19 in
Pregnancy:
-social isolation
-changes in ability to work, income,
and insurance
-changes in ability to seek
reproductive and perinatal healthcare
Other:
-environmental factors (e.g., housing,
transportation, etc.)
-immigration status
-domestic violence and sexual abuse
(current and past)
-language
-discrimination/oppression and safety

Figure no. 1.
BPS framework in the perinatal period according to Diamond et al. (2020)
3. PRENATAL MATERNAL STRESS

For over a decade, psychiatry and psychology have been concerned with
deepening the causes and consequences of prenatal maternal stress and the symptoms
of anxiety and depression in the months after birth.
Stress is a complex term that includes many psychological states, starting
from tolerable stress and possibly continuing with chronic stress, often associated
with anxiety and depression, which can be felt as a result of a series of phenomena
(complications of daily activities, dysfunctional relationships with others).
In humans, prenatal stress is related to an increased level of vulnerability in
children, the development of various psychosocial problems, observed both in
childhood and adulthood. In children, prenatal stress is linked to cognitive, behavioral,
and emotional problems (King et al., 2009, Laplante et al., 2008) as well as autism
(Kinney et al., 2008) and attention deficit hyperkinetic disorder (Li et al., 2010).
Other researchers have investigated the effects of prenatal anxiety and stress
on the risk of developing certain diseases in offspring. Stott and colleagues (Stott
et al., 1957) were the first to show that prenatal stress is positively correlated with
childhood morbidity. More recent studies correlate prenatal anxiety and stress with
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childhood asthma development (Cookson et al., 2009), with an increased risk of
atopic dermatitis in the first two years of life (Sausenthaler et al., 2009), and with
respiratory problems (Beijers et al., 2010).
Also, the effects of prenatal stress in infants are associated with increased
latency to play, self-regulatory / self-stimulatory behaviors, anxiety, learning and
memory problems (Wu et al., 2007), focused exploration (Coe et al., 2003).
A significant number of studies correlate maternal stress during pregnancy
with atypical fetal development, in a way that increases susceptibility to disease
and maladaptation in children (Gluckman et al., 2005). For example, the mother's
physiological changes (decreased blood flow, increased cortisol) are an indicator of
high stress during pregnancy, which highlights an intrauterine environment that is
not conducive to healthy fetal development (Weinstock et al., 2008). However,
a slightly increased level of stress during certain periods of pregnancy may
have beneficial effects, as it is thought that it could prepare the fetus from a
neurophysiological point of view to cope with extrauterine stimuli and life challenges
postnatally.
In human studies, the consequences of prenatal stress on physical health are
often limited to complications at birth such as premature birth (Staneva et al.,
2015), and low birth weight (Beydoun et al., 2008).
Several research groups have used elevated prenatal anxiety as an indicator to
suggest prenatal stress, relating to the correlation with cognitive, behavioral, and
neurological disorders in children (Davis et al., 2010).
As with anxiety, physiological changes in pregnancy (increased cortisol levels)
are positively associated with depression, in general, as well as in pregnant women.
Children of depressed mothers also experience adjustment problems, both behavioral
and neurological (Field et al., 2004). In adults, prenatal stress is associated with
depression and schizophrenia (Kinney, 2001).
Therefore, these effects of maternal prenatal stress (cognitive, behavioral, and
psychosocial) are most likely projected on the structure and functions of the fetal
brain, which is the control center for a multitude of systems (Zuena et al., 2008).
Studies show that several risks during pregnancy can have consequences for
the fetus and the future child, and these consequences can be long-lasting, including
even the late adulthood period. Both influences and effects can be physical and
mental and even those variations that fall within normal limits can lead to
consequences for the infant. However, studies show that factors with an increased
risk of stress lead to more severe consequences (Țibu, 2010). For example,
life-threatening events (wars, famines) have been associated with schizophrenia
and congenital central nervous system problems. Also, the feeling of a major
earthquake in the prenatal period led to increased depression among children in the
womb at that time (Charil et al., 2010). On the other hand, other studies (DiPietro
et al., 2006) have found that mild to moderate stress during pregnancy can be
correlated with cognitive performance and increased energy of infants.
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3.1. OTHER FACTORS ASSOCIATED WITH PRENATAL MATERNAL STRESS

Low self-esteem, lack of social support, abuse before/during pregnancy,
discrimination, and residential mobility were significant risk factors for stress
during pregnancy (Rieger & Heaman, 2016).
In a research study that included a sample of 6421 women during maternity,
a number of factors associated with prenatal stress were identified (Kingston et al.,
2012). The researchers found that feelings of diminished affection in connection
with pregnancy, stressful events, depression, reduced social support, previous history
of lost pregnancies, medical conditions, non-participation in prenatal classes and
medical procedures using ultrasound were risk factors for the perception of a high
level of stress during pregnancy. Demographic factors were not significantly associated
with prenatal stress.
Significant events in childhood and adulthood can also be perceived as
determinants of prenatal stress. In a cross-sectional study with a sample of
1522 pregnant women from diverse social backgrounds, the researchers concluded
that depression, panic disorder, drug use, domestic violence, and medical complications
correlate significantly with increased perceptions of prenatal stress (Rieger et al.,
2016).
Significant factors may also include younger age, higher income, low level of
education, and experiences of discrimination. In another study, it was found that
social support acts as a mediator between factors and events with a high risk of
stress and the perception of maternal stress (Glazier et al., 2004).
3.2. DEPRESSION

Being pregnant carries a great emotional load for any woman, it is a period in
which hormonal activity causes oscillations of emotional states. Pregnancy and
postpartum are considered to be periods of a high risk of recurrence of the disease
for women with previous depressive episodes. Although most studies in the literature
focus on the postnatal period, depression during pregnancy remains of considerable
importance, through its implications for the mother, child, and family.
Antenatal depression is a disorder of the affective state that leads to the
appearance of feelings of sadness and loss of hope. Depression can have physical,
social, or emotional causes (Tudose et al., 2011). In the case of women who are
about to give birth, a fear of the unknown, biological factors specific to pregnancy,
and lack of emotional support are the elements that favor the appearance of this
mental illness.
Symptoms of prenatal depression may include chronic anxiety, guilt, crying
non-stop, lack of energy, worries about the relationship with your partner (for example,
that they might leave, that conflicts may arise in the couple), conflicts with parents,
isolation, fear of asking for help.
Maternal depression can be influenced by risk factors such as social and
family, economic status, unemployment, lack of support from parents, life partner,
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environmental factors. The combination of these factors can directly or indirectly
contribute to the development of pre- and post-natal depressive disorders (Pickett &
Wilkinson, 2010).
As with postpartum depression, pregnancy depression can occur at any time
and does not develop at a specific moment. The expectant mother may have a state
of depression at the beginning of the pregnancy, possible due to immediate lifestyle
changes or the shock of coping with unplanned pregnancies, while another may
face this state towards the end of pregnancy when all the positive experiences
diminish as the time of birth approaches and anxiety increases.
The literature examining the risk of not treating depression during pregnancy
suggests that maternal depression has both direct consequences on fetal development,
by exposing it to a hormonal and biochemical imbalance, and indirect consequences,
the mother’s behavior may affect obstetric results. Maternal depression is associated
with an increased rate of obstetric complications, stillbirths, suicide attempts,
specialized care for the newborn, and low weight babies at birth (Năstase, 2007).
Low birth weight and prematurity are the most common medical effects associated
with stress and depression in the prenatal period, so public policy must make their
early detection and make treatment a priority.
The mother’s ability to make decisions is affected by depression-specific
cognitive distortions, her functional status is influenced by depressive symptoms,
which decreases addressability to obtain prenatal care, predisposes to poor self-care,
risk of malnutrition, and abuse of harmful substances (alcohol, tobacco, drugs,
medicines).
Maternal depression can have an impact on fetal development through its
effect on the hypothalamic-pituitary-corticoadrenal axis, corticotropic hormones,
and beta-endorphins. Chronic activation of this neuroendocrine mechanism in the
mother may be responsible for hypersensitivity to acute or chronic stress in children,
starting even in the first weeks after birth.
Both in the prenatal period and the postnatal period, maternal depression is
described as affecting the child’s development, due to the mother’s emotional
unavailability to provide the child with a safe environment. Negative behavior in
depressed mothers ranges from non-involvement to rejection, insensitivity, and
severity. Children of depressed mothers have manifestations of discharge and
internalization psychopathology, as well as deficiencies in social skills and cognitive
abilities (Bogels et al., 2006). Depressed mothers are less sensitive to their babies
than non-depressed mothers, and their interactions are generally less positive.
More recent studies have also found significant correlations between stress
and depression during pregnancy and preterm birth (Dayan et al., 2006).
Therefore, adopting ways to prevent prenatal depression is of great importance
for expectant mothers. Thorough preparation for pregnancy, childbirth, and the
difficult postpartum period is the most effective strategy to combat depression
associated with motherhood.
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3.3. ANXIETY

Pregnancy is a time when women are more likely to experience an increased
level of anxiety. Factors of prenatal anxiety may include age (younger women are
more prone to anxious feelings), a lower level of education, lack of support, and
living alone (Deklava et al., 2015). Thus, anxiety during pregnancy has become a
central topic in psychological research because it can affect the child's development
(Heron et al., 2004). Pregnant women with high levels of stress, depression, and
anxiety have a prevalence of negative perinatal effects (Yuksel et al., 2014).
Anxiety during pregnancy is associated with prematurity, low birth weight, and
fetal growth restriction, which in turn are risk factors for cognitive and social
development (Qiao et al., 2012).
Maternal prenatal anxiety correlates, according to studies, with parental neglect
(anxious mothers being negative and not involved). There are also acceptances that
anxious mothers are overprotective towards their children, which can also lead to
internalizing or externalizing behavioral problems of children (Schrock et al.,
2010).
Another study (O’Connor et al., 2005) found that anxiety during pregnancy
is associated with individual differences in the measurement of cortisol in preadolescents. The correlation between prenatal anxiety and fetal HPA axis functions
was stronger at 32 weeks of pregnancy. These results provide important evidence
of the long-term impact of prenatal stress in children. This study noted that the
level of prenatal anxiety, not depression, indicates the level of cortisol in the child.
Other research groups have found strong correlations between prenatal anxiety
and fetal behavior (DiPietro et al., 2003; Monk et al., 2003; Sandman et al., 2003)
and emotional, cognitive, and neurological disorders in children (Glover et al., 2004).
It is very important that prenatal anxiety is associated with behavioral and emotional
disorders after early childhood. Van der Bergh and colleagues (2004) found a
significant association between these variables in children aged 8-9 years, while
O’Connor (2003) found a strong link between prenatal anxiety and emotionalbehavioral disorders in 7-year-old children, following a longitudinal study.
It seems that women with prenatal anxiety are considered to be in a state of
perpetual anticipation, which can lead to a state of mental exhaustion (Mancuso
et al., 2004), which emphasizes that the intensity of conscious contact with the
child decreases from within them.
4. HOW PROMOTE PERINATAL MENTAL HEALTH AND WELL-BEING
DURING COVID-19 PANDEMIC

A recent study, which assessed maternal mental health during the COVID-19
pandemic (Davenport et al., 2020) identifies a substantial increase in the likelihood
of maternal depression and anxiety, revealing that the percentages of perinatal
depression and anxiety have tripled.
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Charlotte V. Farewell et al. (2020) displays provider recommendations to
help mitigate perinatal mood disorders and promote resilience based on their
preliminary findings in a Pilot Study of Perinatal Risk and Resilience During
COVID-19 (Table 1). Examples include screening of perinatal women for depression
and anxiety during healthcare visits and providing positive coping behavior
recommendations via hand-outs during prenatal and postpartum care visits.
Also, implementing an individual or group intervention program could help
pregnant women cope with changes associated with pregnancy, childbirth, and
postnatal challenges, as well as the emotional problems they face during this
unprecedented period of their life (Iordăchescu, 2018).
Table no. 1.
Methods to promote Perinatal Mental Health and Well-Being During COVID-19 Pandemic
Goal

Mitigate perinatal depression
and anxiety

Promote perinatal resilience
and positive coping

Recommendations for perinatal
care during COVID-19
pandemic

 Provide clear
recommendations in the
form of hand-outs/onepagers during prenatal and
postpartum care visits.
Recommended topics
include social isolation
behaviors, breastfeeding, and
impacts of disasters on
mental and physical health.

 Provide coping suggestions
and recommendations in the
form of hand-outs/onepagers during prenatal and
postpartum care visits.
Recommended topics
include remote and safe
ways to promote social
connection, outdoors
benefits, gratitude, managing
expectations related to
birthing/delivery, and selfcare behaviors (physical
activity, stress management,
sleep).

 Alert pregnant women to
information regarding
appointment rules and
regulations (supports) as
early as possible in the
pregnancy.
 Address uncertainty
surrounding COVID-19 and
impacts on perinatal health
and direct to evidence-based
sources of information.
 Screen all prenatal and
postpartum women for
depression/anxiety during
health care visits.

 Increase opportunities for
social connection during
prenatal and postpartum telehealth classes.
 Provide resources related to
mental health supports and
care for all prenatal and
postpartum women.
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5. DIRECTIONS FOR PSYCHOLOGICAL INTERVENTION

The COVID-19 pandemic can significantly increase the risk of anxiety and
depression, therefore therapeutic interventions are necessary and recommended for
pregnant women. In order to prevent and alleviate the symptoms of anxiety and
depression, accentuated by the context of the pandemic in pregnant women, there
are several models of therapeutic intervention.
Mindfulness techniques, cognitive-behavioral therapy, dialectical behavioral
therapy, and art therapy-based methods (sessions can take place individually, in
groups, face-to-face, or online) demonstrate similar improvements in anxiety and
depression symptoms in pregnant women.
The psychological approach during the crisis, regardless of the type of
therapy used, aims to reduce perceived maternal stress (by decreasing anxiety,
increase awareness of negative thoughts and how they impact mental health),
change subjective interpretations that can perpetuate the discomfort and concern,
and to improve the mother-fetus emotional bond. One benefit of these types of
psychological interventions is the avoidance of antidepressant or anxiolytic
prescriptions, which present certain risks during pregnancy.
Models of intervention based on mindfulness
Mindfulness techniques are based on Eastern contemplative traditions and are
associated with the formal practice of mindfulness meditation. Mindfulness is
“inherently a state of consciousness” that involves moment-by-moment awareness
of thoughts, emotions, sensations, and the environment (Grabovac et al., 2011).
Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR), a program developed by
Kabat-Zinn et al. has positive effects on reducing stress, anxiety and depression
levels in pregnant women (Vieten & Astin, 2008). MBSR is usually taught as an
psycho-educational program of 8 to 10 weeks, in group sessions.
MBSR can be used in conjunction with cognitive therapy (called
MindfulnessBased Cognitive Therapy, MBCT) (Segal et al., 2002), demonstrating
positive effects on mood disorders, psychosomatic symptoms, anxiety and panic
disorders.
Vieten & Astin (2008) developed a psychological intervention named
"Mindful Motherhood" for pregnant women facing stress, anxiety and depression,
starting from the mindfulness methods above mentioned, and combining them with
psychological approaches based on acceptance (Acceptance and Commitment
Therapy-Hayes et al., 2006).
The Mindful Motherhood intervention includes three approaches for cultivating
mindfulness, but also discussions and experiential exercises: (1) mindfulness on
thoughts and feelings- through breath awareness and contemplative practices,
(2) mindfulness on the body- through guided meditation (awareness of the fetus
and womb) and (3) the psychological presentation of concepts that optimize attention,
such as accepting and cultivating a self-observer (use of explanatory examples and
exercises related to pregnancy and parenting: pain or sleep problems during pregnancy,

11

Pregnancy during COVID-19

163

anxiety about labor or provining reassurance for a baby difficult to comfort). Also,
forms of conscious movement, adapted for pregnant women (such as yoga techniques
for pregnant women), were encouraged.
Prenatal intervention models based on behavioral therapies
Cognitive-behavioral therapy (CBT) is a type of psychological treatment that
has been shown to be effective for various problems, including anxiety and
depression. Cognitive-behavioral therapy helps the pregnant woman to identify her
negative beliefs and behaviors, to evaluate them and then to replace them with
positive and adaptive ones. Consequently, there are changes in thinking patterns
and behaviors, as well as the optimization of coping skills.
Dialectical behavioral therapy (DBT) is an innovative method of therapy,
based on comprehensive principles, derived from cognitive-behavioral therapy,
which integrates dialectical principles and mindfulness practices. DBT consists of
four modules, namely mindfulness skills, stress tolerance, emotion regulation and
interpersonal effectiveness. Huang et al. (2020) describe a case study in which they
used DBT with a pregnant woman infected with COVID-19. The efficiency of the
intervention was proven by the low scores obtained after the psychological
reassessment (measured with depression and anxiety tests), as well as by the
client’s feedback.
Prenatal intervention models based on art therapy
Art therapy as a way of exploring the psyche, expressing and understanding
emotions, thoughts and needs, identifying resources and unlocking human potential,
is applicable in a wide range of psychological issues, including those specific to
pregnancy. Through its complex register of instruments with which it operates,
composed of drawing, painting, poetry, dance, music, modeling, writing and voice,
art therapy is an integrative method, involving and addressing the body, mind and
emotional plan.
The most frequently used interventions aimed to reduce prenatal anxiety and
depression, and more often than not, music was the main method. Several studies
(Shin & Kim, 2011; Chang et al., 2015) have examined the effects of listening to
music on anxiety, stress and prenatal attachment, and the results showed a
significant decrease in stress and anxiety in pregnant women from the experimental
group, compared to those from the control group.
Music, exclusively through its neurophysiological features and implications,
can be an extremely effective therapeutic tool in prenatal interventions, especially
since it has a solid theoretical and practical support. Simply listening to music with
a tempo of 60–80 beats / minute, causes rapid consequences in the brain by
changing the interaction between the thalamus and the reticular activation system,
by releasing endorphins by the pituitary gland, which materializes through a state
of emotional and physiological relaxation. In addition, soothing music, lyrical
songs with fluid and simple harmonies can facilitate and support the emotional
homeostasis of pregnant women (Chețu, 2018).

164 D.-A. Iordăchescu, E.-O. Vladislav, L. Cosma, N. Gica, R. Botezatu, C. Gica, G. Iancu, A. Panaitescu 12
5. CONCLUSIONS

Pregnant women are experiencing substantially elevated anxiety and depression
symptoms during the COVID-19 pandemic that are in a close relationship to
COVID-19 specific problems about threats to their own lives, their baby's health,
not getting enough prenatal care, and social isolation.
The stress and anxiety levels during the current pandemic far exceed those
normally expected during pregnancy and those experienced by other groups of
people. Protective resilience factors can be social support and physical activity.
There is an urgent need to support pregnant women during this critical time to
mitigate long-term negative outcomes, given the known effects of stress in pregnancy,
infant and child outcomes.
Primit în redacție la: 29.10.2020
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REZUMAT
Stresul matern prenatal are un impact negativ asupra evoluției sarcinii, dezvoltării fetale,
dezvoltării copilului și psihopatologiilor ulterioare. Studiul a urmărit să înțeleagă liniile directoare și
recomandările legate de prevenirea și gestionarea stresului prenatal și a simptomatologiei psihiatrice a
femeilor însărcinate în timpul pandemiei COVID-19.
Această lucrare este o recenzie bazată pe informațiile din literatura de specialitate. Analiza s-a
limitat la articolele și ghidurile în limba engleză publicate în perioada 1 ianuarie 2003 – 14 octombrie
2020 pe PubMed folosind următoarele cuvinte-cheie: sănătate mintală perinatală, anxietate, boală
coronavirus 2019, depresie, sănătate mintală, sarcină, prenatal, tulburare de stres posttraumatică.
În această revizuire, discutăm despre asocierea dintre pandemia COVID-19 și o tendință ascendentă a
stresului psihologic și a simptomatologiei psihiatrice la femeile gravide.
Femeile gravide se confruntă cu simptome crescute de anxietate și depresie în timpul
pandemiei COVID-19, care sunt într-o relație strânsă cu problemele specifice COVID-19 legate de
amenințările la adresa vieții lor, sănătatea bebelușului lor, neacordarea unei îngrijiri prenatale
suficiente și izolarea socială.
Un număr însemnat de studii corelează stresul matern din timpul sarcinii cu dezvoltarea atipică
fetală, într-o manieră în care crește sensibilitatea la boli și inadaptarea, la copii. Mai multe grupuri de
cercetare au folosit nivelul crescut de anxietate prenatală ca indicator pentru a sugera stresul prenatal,
raportându-se la corelația cu tulburările cognitive, comportamentale și neurologice la copii. Factorii
protectivi, de reziliență pot fi sprijinul social și activitatea fizică.
Există o nevoie urgentă de a sprijini femeile însărcinate în acest moment critic, pentru a atenua
rezultatele negative pe termen lung, având în vedere efectele cunoscute ale stresului în sarcină, pentru
făt și, ulterior, pentru copil.

STAREA DE BINE A ADULTULUI
ÎN CONTEXTUL OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE
ANDREA-ECATERINA SECU1
Abstract
The adult life span is marked by various challenges and opportunities, the most important of
which reflect the main developmental tasks. With time, the system of constraints and resources in
which the individual evolve changes, forcing him to adapt to them through continuous adjustments.
These adjustments involve, among other things, the choice, at the right time, the goals it pursues or
sets as personal projects, but also the selection of those they postpone or give up. Since well-being
reflects the success of adaptation to environmental requirements and constraints, this article proposes
the hypothesis that the psychosocial resources available to the individual at different times of his adult
life, have a different impact on well-being depending on the personal goals selected at the different
stages of the adult developement. Thus, adults who have the right resources to progress towards
harmoniously intergated personal development goals in a coherent system of intrinsic or extrinsicidentified objectives experience a better state of well-being, key resources being those that provide
flexible adjustment to ontogenic changes.
Cuvinte-cheie: stare de bine, obiective de dezvoltare, resurse.
Keywords: well-being, developmental goals, resources.
1. INTRODUCERE

Referitor la starea de bine a adultului, majoritatea cercetărilor au demonstrat
relativa stabilitate în timp a acesteia și trendul sub formă de U care apare la vârsta
adultă, care se manifestă mai pregnant în țările cu venituri ridicate (Blanchflower şi
Oswald, 2008).
Factorii care influenţează dinamica stării de bine au fost studiaţi şi de
Lyubomirsky, Sheldon și Schkade (2005), care arată că 50% din varianța bunăstării
se datorează geneticii, 10 % factorilor circumstanţiali (micro şi macrosociali) și
propun alocarea restului de 40% din varianța bunăstării activităților intenționale.
Studii mai recente (Diener, Oishi și Tay, 2018) confirmă influența factorilor
genetici asupra componentei subiective a stării de bine, dar într-o măsură mai
moderată (30–40%).
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Dacă relativa stabilitate a stării de bine este cel mai frecvent explicată prin
influenţele genetice şi stabilitatea dispoziţiilor de personalitate (Lykken şi Tellegen,
1996; Siegler şi Brummett, 2000; Costa, Metter şi Mc.Crae, 1994), modificările
care apar în decursul perioadei adulte nu mai pot fi atribuite acestor determinanţi
relativ constanţi, mai ales după vârsta de 30 de ani. Într-un studiu recent, Jebb et al.
(2020), pe baza datelor unui sondaj internaţional cu 1,7 milioane de respondenţi,
confirmă studiile lui Blanchflower şi Oswald (2008) şi ajung la concluzia că
rezultatele obţinute de ei „ilustrează modul în care diferitele priorități de viață care
se referă la bunăstarea noastră se schimbă pe măsură ce îmbătrânim (p. 12)”.
Aşa cum arată şi Morgan şi Robinson (2013), mijlocul vieții este perioada de
vârf a angajamentelor de familie și de muncă, în care individul tinde să sacrifice o
parte dintre aspirațiile sale intrinseci în favoarea pragmatismului de zi cu zi legat
de preocupările de creștere a copiilor și menținerea unui job; demonstrând totodată
că, deși există o tendință de scădere a aspirațiilor odată cu vârsta, rata obiectivelor
motivate intrinsec şi odată cu ele şi sensul în viaţă cresc, pe măsură ce se înaintează
de-a lungul etapelor de viaţă adultă.
2. STAREA DE BINE

Starea de bine este un construct relativ controversat din perspectiva definirii
sale. Așa cum observa și Veenhoven (1984) „de-a lungul anilor, termenul (fericire)
a fost înzestrat cu multe semnificații diferite, istoria sa fiind caracterizată de o
continuă dezbatere despre ceea ce constituie” (p. 12) datorită diferitelor înţelesuri şi
abordări metodologice, dar și diferiților termeni folosiți pentru exprimarea aceleiași
stări (de exemplu: „calitatea vieții”,„stare de bine”, „sănătate”).
După Ryan și Deci (2001), starea de bine se referă la experiența și funcționarea
optimă a individului, iar în funcție de componenta principală analizată și abordarea
filosofică, poate fi analizată din două perspective, respectiv cu ajutorul a două
paradigme explicative, hedonică şi eudaimonică.
Perspectiva hedonică priveşte starea de bine ca plăcere, fericire şi sentimente
pozitive; iar cea eudaimonică consideră starea de bine individuală ca funcţionare
pozitivă şi împlinire personală.
Bunăstarea subiectivă (în engl.: subjective well-being, SWB), adică cât de
mult îţi place propria viaţă, este un concept larg care include atât reacțiile emoționale
pozitive şi negative la evenimente, precum și evaluarea cognitivă a satisfacției și
împlinirii personale (Diener, Oishi, şi Lucas, 2009). Starea de bine subiectivă a fost
operaţionalizată, în acord cu Diener et al. (1985), şi de Lyubomirsky, Sheldon şi
Schkade (2005) prin frecvente afecte pozitive (prevalența emoțiilor pozitive),
satisfacție ridicată în viață (judecată globală a propriei vieți) și rare emoţii negative;
implicând o componentă cognitiv-evaluativă (satisfacţia în viaţă) şi o componentă
afectivă (emoţii pozitive).
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A doua perspectivă, cea eudaimonică, susţine că doar plăcerea şi fericirea nu
sunt de ajuns pentru a descrie cu acurateţe conceptul de bunăstare; susţinătorii
perspectivei fiind de părere că starea de bine individuală este mai bine surprinsă de
îndeplinirea sau realizarea daimonului cuiva sau a naturii adevărate, adică actualizarea
propriului potenţial uman. Ca reprezentantă a perspectivei eudaimonice, Ryff (1995) a
propus conceptul de bunăstare psihologică (în engl.: psychological well-being, PWB),
distinctă de SWB, și a prezentat o abordare multidimensională care cuprinde șase
aspecte ale actualizării umane: autonomia, creșterea personală, acceptarea de sine,
scopul vieții, măiestria și relaționarea pozitivă.
Analizând modificările care apar în diferitele componente ale stării de bine
psihologice, Ryff (1995) a arătat că niciuna dintre dimensiuni nu urmează acelaşi
pattern ca starea de bine subiectivă, dimensiunile PWB nerespectând trendul în
formă de U al acesteia. Astfel, dacă nivelul acceptării de sine și a relațiilor pozitive
rămân relativ stabile în perioada vieții adulte, rezultatele indică creșteri la nivelul
dimensiunilor de autonomie și măiestrie (controlul asupra mediului); respectiv
scoruri mai scăzute la nivelul dimensiunii sensului vieții și a creșterii personale.
Studiind asocierea temporală între SWB și PWB, Joshanloo (2018) susține că
rezultatele obținute de el sugerează că se poate vorbi despre cauzalitate dinspre
PWB spre SWB, și nu invers, nivele crescute ale PWB prezicând creșterea nivelului
SWB în timp.
Deoarece SWB şi PWB au numeroase caracteristici şi indicatori comuni, sunt
și cercetători care consideră că există un singur factor general de bunăstare care ar
explica varianța datelor (Longo, Coyne şi Joseph, 2017) pe care l-au definit „o colecție
de sentimente subiective relativ stabile și evaluări, care reprezintă simptome de
sănătate mintală bună (p. 149)”. Cu toate acestea, Joshanloo (2016) este de părere
că cele două forme ale stării de bine, chiar dacă sunt corelate, reprezintă doi factori
independenți. Așa cum arată și Ryan și Deci (2001), cele două perspective teoretice
(hedonică şi eudaimonică) nu sunt antagonice deoarece perspectiva eudaimonică se
focalizează pe conţinutul şi procesele implicate în ceea ce înseamnă o viaţa bună,
iar perspectiva hedonică pe consecinţă, adică pe afectul pozitiv.
Pentru autorii teoriei autodeterminării, Deci şi Ryan (2000), a trăi bine în
sens eudaimonic poate fi caracterizat de trei elemente de facilitare: străduinţa de a
atinge obiective şi valori intrinseci; un comportament autonom, voit şi consensual
(şi nu unul controlat şi heteronom) şi starea de a fi şi a acţiona conştient, cu simţul
prezentului. Comportamentul autonom, una dintre condiţiile bunăstării, reprezintă
comportamentul reglat din interior (reprezintă alegerea şi voinţa proprie), fiind opusul
comportamentului heteronom care se referă la o reglare controlată din exterior, fără
andosare internă (Ryan şi Deci, 2006). Dar nu doar procesele reglatorii care stau la
baza motivaţiei de a îndeplini obiectivele personale sunt asociate cu buna funcţionare
psihologică şi cu starea de bine, ci şi tipul de obiective urmărite, deoarece ele
satisfac în grade diferite nevoile psihologice de bază. Când sunt intrinsec motivaţi,
oamenii desfăşoară activităţi pentru sentimentele pozitive care rezultă din însuşi
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conţinutul activităţilor respective (Deci şi Ryan, 2008). Dintre diferitele combinaţii
posibile, obiectivele intrinseci (care presupun activităţi care duc la satisfacţii datorită
distracţiei, bucuriei, stimulării pe care o produc prin ele însele) şi motivaţia extrinsecă
autonomă identificată (care presupune activităţi cu care persoana se identifică şi
pe care le valorizează liber) sunt relaţionate cu o stare de bine mai pronunţată
(Sheldon et al., 2004).
În acord cu aserţiunea lui Allport că sănătatea psihologică optimă și bunăstarea
apar atunci când diferite aspecte ale personalității sunt integrate într-un întreg relativ
armonios, Sheldon şi Kasser (1995) au demonstrat că pentru a simți bunăstarea,
pe lângă integrarea armonioasă a diferitelor fațete ale personalității, este la fel de
important ca sistemul obiectivelor să fie unul coerent şi congruent, consistent cu
interesele de dezvoltare ale individului şi cu valorile sale centrale. Tipul de obiective,
structura personală a obiectivelor, succesul cu care acestea sunt atinse şi progresul
în îndeplinirea acestora influențează emoţiile resimţite şi satisfacţia de viaţă a
persoanei. Modelul conceptual general, aşa cum au arătat şi Diener et al. (1999),
este că oamenii reacţionează pozitiv când au progrese în realizarea obiectivelor şi
negativ când nu reuşesc să le îndeplinească, obiectivele servind ca referinţe standard
importante pentru sistemul afectiv.
Satisfacţia față de propria viață, aşa cum arată Wiese şi Freund (2005),
presupune şi o formă de comparaţie explicită sau implicită între realizările curente
şi un anumit standard de referinţă, denotă potrivirea dintre obiective şi gradul lor de
realizare. Abordarea bunăstării prin prisma diferitelor comparații este susținută și
de Michalos (1985) prin teoria discrepanțelor multiple. Conform teoriei sale, starea
de bine şi satisfacţia sunt o funcţie a discrepanţei dintre ceea ce individul are şi șase
repere subiective: nevoile sale, ceea ce doreşte, ceea ce au persoanele relevante din
grupul lui social, cea mai bună situaţie a sa din trecut, respectiv ce aşteaptă el să
obţină în următorii 3–5 ani și ce crede că merită. Totodată, el demonstrează că
discrepanțele percepute explică 49% din varianța fericirii și 53% din varianța
satisfacției globale.
3. OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ŞI STAREA DE BINE

În cursul vieţii, oamenii construiesc şi încearcă să implementeze proiecţii
normative ale viitorului şi ale lor înşişi. Obiectivele şi proiectele personale sunt
definite într-un sistem de constrângeri şi resurse care se modifică odată cu dimensiunea
istorică şi ontogenetică a vârstelor şi care obligă la ajustări continue (Brandtstädter
şi Rothermund, 2002).
Din perspectiva etapelor şi a dezvoltării, viața este modelată de sarcinile de
dezvoltare tipice diferitelor etape și de constrângerile sociale. Un studiu longitudinal,
realizat de Salmela-Aro, Aunola şi Nurmi (2007), a arătat că schimbările în obiectivele
personale ale tinerilor adulți reflectă schimbarea sarcinilor de dezvoltare, tranzițiile
de rol și situațiile de viață: în acestă etapă de viaţă se produce o dezangajare de la

5

Starea de bine în contextul obiectivelor de dezvoltare

173

obiectivele legate de educație, prieteni, și de călătorie și angajare în cele legate de
muncă, familie și sănătate. Odată cu înaintarea în vârstă, creşte numărul obiectivelor
legate de familie și loc de muncă și scad cele legate de prieteni.
Cursul vieţii unui om este marcat, aşa cum a arătat şi Heckhausen, Wrosch şi
Schulz (2010), de diferitele oportunităţi de care poate profita şi de numeroasele
constrângeri la care trebuie să se adapteze, cărora trebuie să le facă faţă. Acestea
sunt provocate de modificările fiziologice ale îmbătrânirii şi influenţate de instituţiile
societale care structurează temporal evoluţia personală a individului. Astfel, cursul
vieţii este organizat în jurul unor obiective de etapă numite şi obiective de dezvoltare
(Heckhausen şi Schulz, 1995), proiecte personale (Little, Lecci şi Watkinson, 1992;
Salmela-Aro et al., 1993), obiective de viață (Nurmi, Poole şi Kalakoski, 1994),
obiective personale (Freund şi Riediger, 2006), eforturi sau străduinţe personale
(Emmons, 1986), sarcini de viață personale (Cantor et al., 1991), obiective de
autodezvoltare intenționată (Brandtstädter, Wentura şi Rothermund, 1999) sau sarcini
de dezvoltare (Havighurst, 1948).
Pentru Havighurst (1948), o sarcină de dezvoltare este „o sarcină care apare
despre o anumită etapă de viață a individului; realizarea acesteia cu succes duce la
fericire și succes în sarcinile ulterioare, în timp ce eșecul duce la nefericirea
individului, dezaprobare din partea societății, și dificultăți în sarcinile de mai târziu
(p. 1)”, în timp ce pentru Heckhausen, Wrosch şi Schulz (2010), obiectivele de
dezvoltare sunt unități motivaționale de organizare care permit indivizilor să-și
asume un rol activ în modelarea propriului curs de viață și de dezvoltare.
Obiectivele de dezvoltare sunt similare celorlalte obiective, adică stări dorite
pe care oamenii încearcă să le atingă, să le menţină sau să le evite (Emmons,
1986); cu deosebirea că acestea corespund unor stări finale anticipate la un nivel
intermediar de agregare (între obiectivele foarte specifice și valorile sau motive
generale) şi ajung de obicei în viitorul intermediar (5–10 ani). Spre exemplu,
sarcinile de viaţă tipice adultului tânăr presupun găsirea unui partener de viaţă,
învăţarea de a trăi într-o relaţie de căsătorie, a avea copii şi a-i creşte, gestionarea
treburilor casnice, stabilirea unei cariere profesionale, pe când pentru adultul matur
(30–60 de ani), acestea sunt legate de menţinerea standardului de viaţă, asistarea
copiilor în tranziţia lor la viaţa de adult şi gestionarea plecării acestora din casa
părintească, adaptarea la modificările propriului corp şi la îmbătrânirea părinţilor
care, de regulă, necesită sprijin suplimentar (după Roisman et al., 2004).
Cu toate că sarcinile de dezvoltare pentru perioada adultă au fost identificate
de Havighurst în urmă cu aproximativ 80 de ani, acestea au suferit doar mici
ajustări legate de vârstă. După cum au observat Brueckner și Mayer (2005), în
societățile industriale moderne, pentru unele sarcini de dezvoltare, intervalele de
vârstă normative au devenit oarecum mai largi (de exemplu, vârsta la care se
adoptă rolul de părinte), iar anumite tranziții (de exemplu, mutarea cu partenerul
romantic, căsătoria, ocuparea stabilă a forței de muncă) apar decuplate. Fenomenul
este identificabil şi în România, unde, conform Institutului Național de Statistică
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(2018), în anul 2018 vârsta medie la căsătorie a fost de 30,6 ani la femei și 33,8 ani
la bărbați, adică la limita superioară a perioadei de adult tânăr identificat de
Havighurst.
Într-un studiu vizând schimbările care apar în obiectivele şi motivele de
îngrijoare din viaţa de adult, pe un eşantion format din 371 de subiecţi cu vârste
cuprinse între 19 şi 64 de ani, Nurmi (1992) a demonstrat că acestea reflectă
sarcinile de dezvoltare specifice etapei de viaţă. Tinerii au mai frecvent obiective
legate de educaţie şi familie, cei de vârstă mijlocie obiective legate de viitorul
copiilor lor şi proprietăţi, iar cei mai în vârstă sunt mai interesaţi de propria lor
sănătate, pensionare, activităţi de petrecere a timpului liber şi lumea în general.
Într-un alt studiu longitudinal, realizat de Buhler et al. (2019) pe un eşantion
iniţial de 973 de persoane (18–92 de ani), s-a demonstrat că oamenii apreciază ca
importante şi posibile de îndeplinit acele obiective care corespund scopurilor de
dezvoltare ale etapei lor de viaţă. Aceste obiective au o influenţă pe termen lung
atât asupra componentei afective, cât şi a componentei cognitive a stării de bine.
Aşa cum a arătat şi Diener (1984), atunci când o persoană are un obiectiv important
şi se străduieşte din greu să-l îndeplinească şi reuşeşte, acesta va produce în el o
fericire substanţială, iar dacă nu reuşeşte se va simţi nefericit. Angajamentul,
implicarea şi efortul conjugat investite în realizarea scopurilor sunt cele care cresc
intensitatea afectului.
În acord cu rezulatele obţinute de Nurmi, Buhler et al. (2019) au ajuns la
concluzia că obiectivele reflectă ceea ce este posibil şi normativ pentru persoanele
de vârste diferite având în vedere resursele lor fizice, cognitive şi sociale. Îndeplinirea
obiectivelor se dovedește a fi un predictor semnificativ pentru satisfacţia în viaţă
(atât pentru componenta cognitivă, cât şi pentru cea emoţională) la doi ani pentru
obiectivele legate de sănătate, dezvoltare personală, implicare prosocială şi relaţii
sociale; iar la 4 ani pentru dezvoltare personală şi domeniul relaţiilor sociale.
Orientarea generală a obiectivelor selectate de adulţi se asociază diferit cu bunăstarea.
După Ebner, Freund şi Baltes (2006), diferenţele de orientare constituie un mecanism
de adaptare cu succes la schimbările oportunităților și constrângerile vieții. La tineri,
orientarea spre obiective de creştere/dezvoltare se asociază pozitiv cu starea de
bine, dar cele orientate spre menţinere/prevenirea pierderilor indică o asociere
negativă cu bunăstarea. În schimb, în perioada medie a vârstei adulte se observă o
schimbare obiectivată printr-o asociere mai puternică a bunăstării cu obiectivele
orientate spre menţinerea şi prevenirea pierderilor.
Manipularea percepţiei nevoii de resurse influenţează comportamentul de
selectare a obiectivelor. Astfel, dacă obiectivele alese presupun şi o pierdere de
resurse, starea de bine se asociază cu angajarea în obiective doar în cazul adulţilor
tineri (nu și la adulții de vârstă medie). Dacă nivelul de resurse percepute a fi
necesare pentru realizarea obiectivelor nu presupune un necesar în exces care să
ducă şi la posibile pierderi, sunt preferate obiectivele de creştere, indiferent de vârstă.
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Oportunităţi de realizare a obiectivelor

Şi conform teoriei motivaţionale a cursului vieţii elaborate de Heckhausen
(Heckhausen şi Schulz, 1995; Heckhausen, Wrosch și Schulz, 2010; Heckhausen,
Wrosch și Schulz, 2019), diferenţele privind starea de bine trăită depind de
oportunităţile disponibile în funcţie de etapa de viaţă individuală şi alegerea
obiectivelor în care investim resursele disponibile. Cursul vieții umane oferă
oportunităţi mai mari sau mai mici pentru a urmări și atinge obiective importante
de dezvoltare, care din punctul de vedere a perioadei active, aşa cum apare şi în
Figura nr. 1, pot fi mai înguste (absolvirea şcolii) sau mai largi (a deveni bunic);
ele se pot suprapune favorabil (căsătoria şi primul copil) sau mai puțin favorabil
(construirea carierei şi primul copil).

20

30

40

50

60

70

Cursul vieţii

Figura nr. 1. Secvenţele de oportunitate pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare
în funcţie de vârstă (după Heckhausen, Wrosch şi Schulz, 2010)

Necesitatea de a selecta obiectivele în care se investeşte derivă din faptul că
de-a lungul vieţii nu avem cum să urmărim toate rezultatele dorite deoarece suntem
limitaţi atât de timp, cât şi de resurse. Astfel trebuie să alegem care obiective şi
când le activăm, iar la nevoie pe care le amânăm sau la care renunţăm definitiv
(Heckhausen, Wrosch și Schulz, 2010). În modelul propus, acest proces de alegere
a obiectivelor este unul de optimizare (metareglare), a cărui succes depinde de
potrivirea obiectivelor cu oportunitățile, gestionarea consecințelor interdomeniu și
pe termen lung și menținerea unei diversități minime (Shane şi Heckhausen, 2016).
Odată ce un anumit obiectiv este ales, un set specific de strategii de control sunt
activate (Heckhausen şi Schulz, 1995).
Angajarea în obiectiv implică investiţia de resurse (control primar selectiv).
La apariţia unor obstacole neaşteptate sau alternative mai atractive apare valorizarea
suplimentară a obiectivului ales concomitent cu devalorizarea alternativelor concurente
prin apariţia unor iluzii pozitive privind potenţialul de autocontrol al reuşitei
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(control secundar selectiv). Totodată, poate apărea nevoia mobilizării unor resurse
externe, solicitarea de ajutor sau angajarea de mijloace comportamentale în moduri
neobişnuite (control primar compensatoriu). Atunci când apare o pierdere a controlului
și obiectivul devine de neatins sau excesiv de costisitor, individul trebuie să se
decupleze de la el prin dezangajare (Heckhausen, Wrosch și Schulz, 2010).
Dezangajarea presupune nu doar o renunţare pasivă la scop, ci reprezintă un
proces de restructurare activă a obiectivelor care implică strategii de control secundar
compensatorii (dezactivarea obiectivului învechit şi eliberarea resurselor pentru
urmărirea altor obiective care sunt realizabile, strategii specifice de autoprotejare,
cum ar fi atribuirea cauzală autoprotectivă, concentrarea pe succesele din alte
domenii de viaţă şi comparaţii favorabile pentru sine) (Heckhausen şi Wrosch, 2016).
Pe măsură ce oportunitățile de realizare a obiectivelor scad, acestea pot ajunge
la un punct, definit ca termen limită de dezvoltare, în care atingerea obiectivului
devine aproape imposibilă și/sau foarte costisitoare. Odată ce termenul limită a fost
trecut fără atingerea obiectivului, individul trebuie să se decupleze de la obiectiv și
să utilizeze strategii secundare compensatorii pentru a-și proteja resursele motivaționale.
Persoanele care nu reușesc să se decupleze de la obiectivul inutil după trecerea
termenului riscă investiții dezadaptative de resurse, frustrare şi costuri legate de
pierderea oportunităţii de a fi urmărit obiective mai fezabile (Wrosch şi Heckhausen,
1999). Provocarea de reglare a dezvoltării constă în identificarea momentului în
care urmărirea obiectivelor devine dezadaptativă. Acest lucru este asigurat de
anumite procese de monitorizare care funcţionează în fundal şi constă în semnale
cognitive şi afective legate de percepţia dificultăţilor de urmărire a obiectivului
(piedici), a progresului insuficient sau a eşecului realizării obiectivului (Heckhausen,
Wrosch și Schulz, 2010).
Aşa cum arată şi Haase, Heckhausen şi Wrosch (2013), dezvoltarea presupune
maximizarea capacităţii de control primar, urmărirea obiectivelor realizabile şi
deculparea de la obiectivele devenite inaccesibile. Aceste procese de reglare (angajare,
dezangajare și optimizare prin metareglare) sunt utilizate diferit în funcţie de vârstă
şi influenţează diferit starea de bine. Dacă la tineri angajarea în obiective (pentru
obţinerea şi acumularea de resurse) este mai benefică pentru SWB, odată cu
înaintarea în vârstă când oportunităţile de control sunt mai limitate, creşte în
importanţă capacitatea de dezangajare din obiectivele devenite nerealizabile
(pentru menţinerea şi protecţia resurselor) (Wrosch et al., 2003).
Teoria mentală a fazelor acțiunii (în engl.: Mindset theory of action phases,
Gollwitzer, 2012) postulează că în faza de selecție a unui obiectiv (fază predecizională),
respectiv în cea de implementare (fază preacțională și acțională) sunt activate procese
cognitive diferite.
Faza predecizională presupune alegerea acelei dorințe care va fi setată ca
obiectiv. În această fază deliberativă, solicitantă din punct de vedere cognitiv, sunt
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procesate imparțial și cu mare acuratețe toate informațiile relevante pentru a stabili
gradul de dezirabilitate și de fezabilitate a dorințelor concurente. Etapa de implementare,
care cuprinde planificarea și acțiunea propriu-zisă, presupune procesarea selectivă
și prelucrarea parțială a informațiilor relevante pentru obiectivul fixat. În această
etapă, fezabilitatea și dezirabilitatea sunt distorsionate pozitiv, fiind supraestimate
atât probabilitatea de reușită, cât și percepția controlului și argumentele de suport.
Această orientare optimistă asigură perseverența în sarcină și protejează obiectivul
selectat de alternativele distractoare (în engl.: goal shielding). În ultima etapă
(postacțională), individul trebuie să evalueze dacă scopul dorit a fost realizat sau
dacă mai este necesară continuarea acțiunilor pentru a-și atinge obiectivul propus.
Procesele cognitive activate asigură evaluarea imparțială a informațiilor relevante
prin compararea multiplă a stării prezente cu expectanțele inițiale.
Uneori, anumite obiective, în care s-au investit resurse, devin nerealizabile
datorită obstacolelor (cum ar fi dificultățile financiare) sau a blocajelor (de exemplu,
eșecul la un examen) care le fac prea dificil sau prea costisitor de continuat. Numai
că, după cum demonstrează şi studiul realizat de Herrmann, Brandstätter și Wrosch
(2019), dezangajarea din obiectiv este un proces complex, care începe cu mult
înainte de renunțarea propriu-zisă la obiectiv și care în primă etapă presupune o
criză de acţiune (în engl.: action crises).
Criza de acțiune este trăită ca un conflict decizional intrapsihic. Acesta este
asociat cu un nivel mai redus al stării de bine și marcat de îndoieli și emoții
negative. Criza de acțiune presupune atât analiza motivului pentru care obiectivul
este urmărit (de ce?), cât și analiza modalității concrete de implementare (cum?).
Într-o criză de acțiune, starea mentală se decuplează de la cea caracteristică etapei
de implementare și revine la cea deliberativă, mai realistă. Într-o astfel de situație,
cursul actual de acțiune este analizat într-un mod imparțial, atenția fiind reorientată
de la informațiile privind performanța și progresul spre informațiile relevante privind
costurile și beneficiile asociate. Sunt reevaluate dezirabilitatea și probabilitatea de
realizare a obiectivului (prin compararea acestuia cu alte alternative dezirabile),
urmând a se decide continuarea, amânarea, înlocuirea acestuia sau renunţarea
definitivă la el. Reevaluarea fezabilităţii unui obiectiv într-o criză de acțiune include
și o reevaluare critică a resurselor disponibile care sunt relevante pentru obiectiv,
acestea fiind mai negativ evaluate dacă capacităţile individuale de reangajare în
obiective sunt mai reduse.
După cum arată Herrmann, Brandstätter și Wrosch (2019), într-o criză de
acțiune, dacă capacitatea percepută de angajare în obiective noi este scăzută, persoana
are tendința de a subevalua resursele proprii disponibile. Prin urmare este posibil ca
în perioada adultă când obiectivele urmărite sunt multiple și variate, caracteristicile
perioadei obligând la ajustări frecvente, diferenţele percepţiei privind disponibilitatea
resurselor să influenţeze starea de bine trăită la nivel individual.
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4. CONCLUZIE

Starea de bine asociată sănătății, longevității, bunelor relații sociale, performanței
în muncă și creativității, așa cum arată Diener, Oshi și Tay (2018), a suscitat interesul
cercetătorilor. Astfel, motorul de căutare Google Scolar pentru componenta subiectivă
a stării de bine afișează peste 140 de mii de publicații (Diener et al., 2017). Acest
interes a adus progrese în privința cunoașterii mecanismelor implicate, a determinanților
și a consecințelor bunăstării, însă a clarificat doar parțial legătura dintre starea de
bine și obiectivele personale din perspectiva resurselor pe care individul le are.
Cu toate că starea de bine rămâne relativ constantă de-a lungul vieții de adult,
Blanchflower (2008) arată că în perioada de mijloc a etapei adulte nivelul bunăstării
scade comparativ atât cu perioada anterioară, cât și cu cea ulterioară, „o explicație
posibilă pentru scorurile mai mici raportate adesea în studiile transversale este că
cei din vârsta mijlocie nu și-au atins încă obiectivele și aspirațiile și încă văd loc de
îmbunătățire și creștere” (Lachman, 2015, p. 4).
Ceea ce structurează cursul vieții, oferă valoare și motivație pentru acțiuni și
contribuie la bunăstarea psihologică și satisfacția vieții sunt obiectivele personale
care, în perioada adultă mijlocie, sunt redefinite. După cum arată Heckhausen,
Wrosch și Schulz (2010, Fig. nr. 1), dar și Freund și Ritter (2009), obiectivele din
tinerețe au termen de finalizare mijlocul vieții. Prin urmare, aceasta este perioada în
care adulții își evaluează realizările și își stabilesc obiective noi în acord cu
expectanțele sociale și în conformitate cu schimbările interne și externe care
caracterizează vârsta adultă mijlocie.
Dacă starea de bine este influenţată atât de tipul și natura obiectivelor
(Sheldon et al., 2004), cât şi de congruența dintre obiectivele personale și resursele
disponibile (Diener și Fujita, 1995), se poate presupune că persoana care dispune
de resursele potrivite pentru a progresa şi pentru a-și îndeplini obiectivele cele mai
importante (cum sunt cele de dezvoltare) trăiește starea de bine la un nivel mai
ridicat comparativ cu persoana care nu dispune de resursele potrivite. Având în
vedere că nu toate obiectivele sunt la fel de valoroase pentru individ (Sheldon și
Elliot, 1998) și că ele se modifică în funcție de etapa de viață (Brandtstädter și
Rothermund, 2002; Salmela-Aro et al., 1993), stabilirea valorii relative a resurselor
în funcție de tipul sau natura obiectivelor pentru care sunt percepute ca esențiale ar
putea constitui o cale pentru clarificarea modului în care sistemul de resurse este
configurat în diferitele etape ale vieţii adulte. De asemenea, dacă în perioada adultă
se produce o schimbare a proceselor reglatorii care influenţează mai puternic starea
de bine, în perioada tânără, fiind mai importantă capacitatea de angajare în
obiective, ulterior devenind din ce în ce mai importante cele legate de dezangajarea
din obiectivele nerealizabile şi reangajarea în altele noi (Haase, Heckhausen și
Wrosch, 2013), este posibil ca resursele, în special resursele psihologice-cheie care
susţin aceste procese, să fie valorizate şi ele diferit.
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Una dintre teoriile focalizate pe dinamica resurselor este Teoriei Conservării
Resurselor elaborată de Hobfoll (1989, 2002). Aceasta defineşte resursele ca „acele
obiecte, caracteristici personale, condiții sau energii care sunt centrale pentru
supraviețuire și pentru atingerea obiectivelor și sunt comune unui larg grup de
oameni” (Hobfoll et al., 2018, p. 113), dar menționează și că „încă este multă
muncă de făcut pentru a înțelege cum am putea defini corespunzător resursele”
(Hobfoll et al., 2018, p. 114).
Cu toate că au existat încercări de clarificare a noțiunii de resursă (Halbesleben
et al., 2014; Schaufeli și Taris, 2014; ten Brummelhuis și Bakker, 2012), pe lângă
definirea resurselor prin rolul lor de sprijin în îndeplinirea obiectivelor (Freund și
Riediger, 2006; Halbesleben et al., 2014), încă nu s-a ajuns la un consens referitor
la numărul de resurse sau caracteristicile, clasificarea acestora. Există o anumită
suprapunere între resursele psihologice-cheie și starea de bine (în special PWB),
evidentă în lucrarea lui Merino și Privado (2015), care includ în categoria resurselor
psihologice trei dintre componentele stării de bine psihologice, așa cum au fost
acestea definite de Ryff (1989). Această suprapunere apare şi în Teoria Extinde și
Construiește (în engl. Broaden and Build Theory), elaborată de Frederickson, care
susţine că starea de bine psihologică „pare a fi una dintre multiplele resurse pe care
emoțiile pozitive le construiesc” (Fredrickson, 2016, p. 186).
Relația dintre obiective și resurse este însă mult mai interesantă. Dacă se
acceptă asumpţia principală a teoriei Conservării Resurselor că motivaţia umană
este direcționată spre obținerea, menținerea, protecția şi acumularea de resurse
(deoarece persoanele care dețin resurse multe pot mai ușor gestiona situațiile
problematice pe care le au de înfruntat, bogăția în resurse permițându-le să
investească o parte din ele în obţinerea de noi resurse) (Hobfoll, 2002), atunci
resursele ar putea fi asimilate stărilor finale ale obiectivelor pe care oamenii şi le
construiesc de-a lungul vieţii, obiectivele de ieri devenind resursele de azi. Dacă,
spre exemplu, se analizează o taxonomie a obiectivelor persoanelor adulte, precum
cea elaborată de Chulef, Read și Walsh (2001), care cuprinde un număr de 135 de
obiective derivate din literatura de specialitate, se observă că o parte dintre acestea
seamănă foarte mult (chiar se suprapun) cu cele 74 de resurse cuprinse în Inventarul
COR-E (în engl.: Conservation Of Resources – Evaluation) elaborat și validat de
Hobfoll, Lilly și Jackson în 1992 (apud Dodeler et al., 2018).
Studierea modului de asociere dintre obiectivele realizate și resursele considerate
esențiale pentru obiectivele curente ar putea clarifica această relație. Totodată,
ar putea aduce un plus de cunoaștere cu privire la natura resurselor pe care adulții
le utilizează pentru a-și atinge cele mai importante obiective personale. Mai mult,
în cazul confirmării ipotezei conform căreia obiectivul finalizat devine resursă
pentru individ, ar deveni clar cum de exemplu starea de bine poate funcționa uneori
ca obiectiv, iar alteori ca resursă de sine stătătoare (Haase et al., 2020) alături de
alte variabile endogene și exogene (Stănculescu, 2016).
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Deoarece starea de bine reflectă succesul adaptării la cerinţele şi constrângerile
din mediu, prezentul articol propune ipoteza că resursele psihosociale de care
dispune individul în diferitele momente ale vieţii sale de adult au un impact diferit
asupra stării de bine în funcţie de obiectivele personale selectate. Astfel, adulţii,
care dispun de resursele potrivite pentru a progresa în îndeplinirea unor obiective
de dezvoltare integrate armonios într-un sistem coerent de obiective de natură
intrinsecă sau extrinsec-identificată, au un nivel al stării de bine mai ridicat,
resursele-cheie fiind tocmai cele care asigură ajustarea flexibilă la schimbările
ontogenetice a vârstelor.
Primit în redacție la: 16.09.2020
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REZUMAT
Perioada adultă este marcată de numeroase provocări şi oportunităţi, cele mai importante
dintre ele reflectând principalele obiective de dezvoltare specifice etapelor de viaţă. Odată cu trecerea
timpului, sistemul de constrângeri şi resurse în care individul evoluează se modifică, obligându-l la
ajustări continue. Aceste ajustări presupun printre altele şi alegerea, la timpul potrivit, a obiectivelor
pe care le urmăreşte sau şi le fixează ca obiective personale, dar şi selectarea acelora pe care le amână
sau la care renunţă. Deoarece starea de bine reflectă succesul adaptării la cerinţele şi constrângerile
din mediu, prezentul articol propune ipoteza că resursele psihosociale de care dispune individul în
diferitele momente ale vieţii sale de adult au un impact diferit asupra stării de bine în funcţie de
obiectivele personale selectate. Astfel, adulţii care dispun de resursele potrivite pentru a progresa în
îndeplinirea unor obiective de dezvoltare personale integrate armonios într-un sistem coerent de
obiective de natură intrinsecă sau extrinsec-identificată au un nivel al stării de bine mai ridicat,
resursele-cheie fiind tocmai cele care asigură ajustarea flexibilă la schimbările ontogenetice a
vârstelor.
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DE LA FUNCŢIA PATERNĂ LA IDENTITATEA PATERNĂ ŞI RETUR.
ELEMENTE CONSTITUTIVE ALE UNEI METAPSIHOLOGII
A PATERNITĂŢII
PAVEL GRIGORE
„Grigore Pavel Florin Cabinet Individual de Psihologie”
Abstract
Fatherhood has generally been conceptualized from the perspective of a rather symbolic
presence of fathers, as an image of authority, in the conditions of marginalization of fathers concerning to
family life, or with its contemporary rewriting as a co-parent, exponent of a neutral gender parenting
style. This has led to the ideological exhaustion of the concept of paternal function and to the situation
of an identity deficit. My proposal concerns the recovery, albeit fragmentary, of a fatherhood identity
by redefining the symbolic paternal aspect, clarifying important concepts in psychoanalysis such as
identity, identification, symbolization, and function. Phenomenologically, the question of identity and
paternal function is intimately related to the concept of Me and the subjectivity, and to the registers of
the Imaginary and the Symbolic. An analysis of these concepts, from a psychoanalytic point of view,
as it happens in this paper, implies a theoretical integrative effort, which is in the direction of
assuming the common theoretical aspects, difficult to see in relation to the theoretical divisions and
differences in psychoanalysis.
Cuvinte-cheie: identitate paternă, identificare, simbolizare, funcţie.
Keywords: fatherhood identity, identification, symbolization, paternal function.
1. INTRODUCERE

În literatura de specialitate putem constata că predomină descrierea analitică
referitoare la maternitate şi la mamă, în timp ce complexitatea rolului patern a fost
în general fie ignorată, fie minimalizată, taţii fiind mai degrabă nişte părinţi invizibili
(Saracho & Spodek, 2008). Această situaţie se datorează faptului că paternitatea a
fost definită ca implicare paternă („father involvement”) şi ca un stil de parenting
sexual neutru (Hawkins & Palkovitz, 1999; Klinth, 2008) sau ca un construct social
sub forma rolului patern (Papalia et al., 2010), rol care poate fi preluat şi de alte
persoane decȃt tatăl biologic. Dar, şi pentru că în teoriile psihanalitice tatăl a fost
descris ca o prezenţă/reprezentare a unei absenţe, rolul patern fiind distribuit la un
nivel abstract, sub forma unei funcţii simbolice care poate fi exercitată de oricare
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subiect, de exemplu sub forma unui tată metaforă (Dor & Gurewich, 1997), sub
forma terţiarităţii (Green, 2006), sau a unei intricate inhibiţii/terţiarităţi (Delourmel,
2013), sau mai puţin simbolic, de exemplu reprezentȃnd non-mama în prezenţa
mamei (Diatkine, 1966).
Din acest punct de vedere, scopul acestui articol, în ceea ce priveşte o
metapsihologie a paternităţii, este recuperarea a două dimensiuni care par distincte,
identitatea paternă şi funcţia paternă, şi la descrierea tranziţiilor dinamice de la o
dimensiune la cealaltă, pentru a crea un cadru referenţial atȃt pentru specialiştii
care abordează în cercetările lor problematica paternităţii, cȃt şi pentru cei care vor
să înţeleagă mai bine complexitatea fenomenului patern.
Acest articol îşi propune să ofere cȃteva repere teoretice necesare conceptualizării
unei identităţi şi a unei funcţii paterne şi să readucă în prim plan problematica
identitară. Situaţia în care ne găsim cu privire la aceste două concepte este datorată
conceptualizării unei prezenţe mai degrabă simbolice a taţilor, ca imagine a unei
autorităţi legitimate de şi sub condiţia absenţei substanțiale a lor din creşterea
copiilor. Această glorificare a unei puteri paterne, sub forma conceptualizării unei
funcţii paterne, s-a realizat deopotrivă cu marginalizarea taţilor în raport cu viaţa
familială, dar şi cu negarea unei relaţii intime dintre tată şi copil (Freeman, 2008).
Abordarea utilizată în această lucrare va fi una integrativă, eclectică, fapt
încurajat de lipsa unei teorii unificate a paternităţii (Johansson & Andreasson, 2017),
plecȃndu-se de la concepte lacaniene şi punȃndu-le în acord şi cu alte perspective
teoretice psihanalitice, cum sunt de exemplu teoria relaţiei de obiect sau psihologia
Eului, în contextul unei epistemologii specifice cum este cea psihanalitică (Clarke,
2017), şi din perspectiva elementelor comune teoriilor psihanalitice ale minţii
(Marcus, 2018).
Din perspectiva psihanalizei lacaniene, dar nu numai, putem spune că identitatea
paternă se referă la aspectul imaginar asociat, şi aceasta face trimitere la Eul bărbaţilor,
în timp ce funcţia paternă se referă la aspectul simbolic şi la bărbatul-tată ca subiect
care se asociază cerinţelor sau sarcinii trasate ca fiindu-i proprii. Utilizarea termenului
de sarcină nu este întȃmplătoare. Dacă mama este rezultatul unei însărcinări
fiziologice, tatăl pare a fi rezultatul unei însărcinări simbolice, prin aderarea la
funcţia, la misiunea ce ar trebui să îl reprezinte şi care îi poate oferi o poziţie
marcată de diferenţă şi împuternicire în triangularea mamă-copil-tată, diferenţiere
în raport cu mama şi maternajul, dar şi cu poziţia regresivă a copilului.
Lacan introducere şi teoretizează cele trei registre sau ordini: Imaginarul,
Simbolicul şi Realul, ca pe un sistem de clasificare şi clarificare a aspectelor
distincte ale experienţei psihanalitice şi ale funcţionării mintale (Evans, 2005).
Semnificaţia şi importanţa celor trei ordini a variat în teoria lacaniană, trecȃndu-se
de la importanţa imaginarului la primatul simbolicului în raport cu acesta, ca în
cele din urmă să se ajungă la importanţa relației dintre simbolic și real (Julien, 1994).
Imaginarul este legat în mod esențial de un tip de cunoaştere de sine imaginară,
me-connaissance, ca rezultat al unei necunoaşteri şi a unei înţelegeri greşite,
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méconnaisannce. Acest miraj, această „realitate falsă”, este totuși o „realitate verificată”
pentru că mediază relaţia subiectului cu ceilalţi la nivelul aparenţei, semblant,
dar şi cu obiectul dorinţei sale. Dar acest tip de cunoaştere funcţionează mai degrabă
ca o capcană, ca un obstacol pentru subiect, împiedicȃndu-l să acceseze cunoaşterea
relaţiei sale cu ceea ce structural îl face posibil, şi anume cu universul simbolic al
subiectivităţii.
În teoria lacaniană, simbolicul este de obicei asociat cu importanţa limbajului
şi cu modul în care acesta este structurat şi generat, ca un lanţ de semnificanţi,
signifiers. El este rezultatul unei cunoaşteri care nu rezidă în niciun subiect individual,
dar care poate fi dedusă şi care îi permite aparatului psihic să funcţioneze ca un
subiect într-o ordine simbolică (Glowinski & Marks, 2001). Din acest punct de
vedere, Lacan avantajează în teoria sa simbolicul în raport cu imaginarul, făcȃnd
distincţia în ceea ce priveşte activitatea psihanalitică între un praxis fundamentat pe
simbolic şi unul restricţionat la imaginar, cum este de exemplu Psihologia Eului,
dar şi restabilirea funcţiei discursului şi a verbalizării în tratamentul psihanalitic.
Cel de al treilea registru, Realul, reprezintă acea parte al pulsiunii care nu
poate fi niciodată reprezentată, fiind inimaginabilă, de negȃndit, şi care nu poate fi
niciodată visată (Verhaeghe, 2021). Realul este opus caracterului de gestalt al
imaginarului şi rezistă în mod absolut simbolizării, fiind în sine nediferenţiat.
El este prezentat ca fiind substratul material al imaginarului şi simbolicului. Lacan
nu clarifică dacă realul este un substrat extern sau intern. Pentru că el nu poate fi
definit decȃt într-o modalitate negativă, Lacan îl teoretizează ca fiind obiectul prin
excelenţă al anxietăţii şi psihozei, avȃnd un caracter traumatic. Mai mult, realul
este opus teoretic conceptului de realitate care este, din perspectiva lui Lacan,
neechivocă, externă şi posibil de cunoscut, fiind produsul articulării simbolicului
cu imaginarul (Evans, 2005).
2. IDENTITATE ŞI IDENTIFICARE

Conceptul de identitate este unul des întȃlnit în discipline precum psihologia,
psihiatria, sociologia sau ştiinţele politice. A defini identitatea presupune două
tipuri de demersuri, unul categorial, fundamentat pe presupunerea că identitatea
implică apartenența la un grup caracterizat prin anumite trăsături, şi unul non-categorial,
de tip logic (Vanheule & Verhaeghe, 2009). Limita unei definiţii categoriale este că
se referă mai degrabă la un aspect structural şi normativ, lipsindu-i dimensiunea
fenomenologică a identităţii unui subiect. Acest lucru este recuperat în psihanaliză,
unde se preferă utilizarea termenului de identificare în locul celui de identitate,
reprezentȃnd o operaţie prin care subiectul uman se constituie (Mijolla, 2005;
Laplanche & Pontalis, 1994), experienţa identităţii fiind rezultatul acestui mecanism al
identificării (Vanheule & Verhaeghe, 2009).
Freud (2010) descrie această operaţie ca fiind cea mai primitivă formă de
ataşament afectiv faţă de obiect, care permite triangularea băieţel – tată ca model –
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mamă ca obiect investit libidinal. Plecȃnd de aici, ea evoluează ca o formă de
ataşament ambivalent, identificarea manifestȃndu-se atȃt ca tandreţe, cȃt şi ca
dorinţă de a înlătura obiectul dorit sau modelul. Aceasta se întȃmplă fie în varianta
primitivă, preoedipiană a încorporării, fie în varianta introiecţiei ca alternativă la
ataşamentul libidinal faţă de obiect. Astfel, Eul, în termenii lui Freud „propriul Eu”,
se modelează pe sine prin identificarea cu un Eu-model, tatăl fiind ceea ce copilul
ar vrea să fie, în cazul identificării afective cu tatăl, dar şi ceea ce ar vrea să aibă,
în cazul identificării cu tatăl ca obiect investit libidinal, într-un complex oedipian
inversat. Se poate observa astfel că identificarea afectivă trebuie privită mai degrabă
dintr-o perspectivă reprezentaţională, din perspectiva unui registru imaginar asociat.
Fenomenologic, problematica identităţii şi a identificării sunt intim legate de
conceptul de Eu, de subiect şi de un registru al imaginarului. În psihanaliză întȃlnim
trei tipuri de definire ale Eului: o formă structurală care tinde spre păstrarea unui
echilibru în raport cu Se-ul şi Supraeul, cum se întȃmplă în a doua topică freudiană,
care regularizează şi mediază experienţa realităţii şi pe cea a trăirii afective
(Marcus, 1992), o formă autoreflexivă care se presupune a sta la baza ideii de
subiect (Watson, 2014) şi Eul ca un proces care se autogenerează, în limitele
constrȃngerilor evoluţioniste (Lettieri, 2005). Dar, indiferent de definiţie, Eul este
privit ca un rezultat sau un produs şi al identificărilor, pe lȃngă datele temperamentale
(Marcus, 2018), expresia „eul meu” desemnȃnd mai degrabă „reprezentarea mea”
în sens identitar (Mijolla, 2005). De cealaltă parte, subiectul este un rezultat al unei
operaţii simbolice. El poate fi un rezultat al procesului de afirmare de sine, dar şi o
poziţie de agent anonim, substituibil, dar fără a fi un produs al registrului imaginar
ca în cazul Eului (Evans, 2005).
Un accent deosebit pus pe aspectul reprezentaţional, imaginar al identificării,
îl găsim în teoria psihanalitică lacaniană, în care conceptul de identitate este central,
spre deosebire de celelalte şcoli psihanalitice contemporane (Vanheule & Verhaeghe,
2009). În termenii lui Lacan (2006), identificarea trebuie pusă în relaţie cu stadiul
oglinzii, care este o contribuţie lacaniană originală, şi reprezintă asumarea de către
subiect a unei imagini, adică a se recunoaşte în ea şi a şi-o însuşi ca proprie, pentru că
identitatea presupune o dedublare a eului sub forma lui eu însumi (Lacan, 1961–1962).
Un astfel de stadiu reprezintă trecerea printr-o identificare spaţială de la
experienţa unui corp fragmentat şi de la o serie de instincte, dorinţe, tendinţe
separate la un gestalt, la recunoaşterea şi asumarea unei imagini corporale unitare,
ca simbol al unei permanenţei mentale, şi anume Eul său. Observarea formei
corporale ca totalitate permite subiectului să aibă o reprezentare a sa, un control
imaginar al propriului corp şi prin aceasta să nu se confunde cu el (Lacan, 2018).
Pentru acesta, posibilitatea naşterii unui imaginar în relaţie cu realul este dependentă de
un alt registru, şi anume cel simbolic, prin care subiectului i se recunoaşte o poziţie
interioară în psihism, ca ochi care vede, un locus din care poate percepe în mod
complex modul în care imaginarul se inserează în real. Identificarea simbolică are
loc la finalul trecerii prin complexul lui Oedip şi reprezintă identificarea cu tatăl.
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În această trecere de la imaginar la simbolic, tatăl joacă un rol principal, intervenind
sub trei forme în triangularea imaginară copil-mamă-falus: privare, interzicere şi
frustrare. El apare ca intrus în relaţia fuzională copil-mamă şi are ca funcţie de bază
castrarea. În alţi termeni, imaginea identitară este acum mediată de reprezentările şi
semnificaţiile care sunt construite prin limbajul utilizat de oameni pentru a-şi
structura relaţiile, şi nu doar prin sistemul percepţiei vizuale (Vanheule, 2011).
3. IDENTITATEA PATERNĂ

A defini identitatea paternă este un demers problematic din mai multe motive.
În primul rȃnd, identitatea paternă nu se bazează pe certitudinea maternităţii.
Chiar dacă principiul Mater certa, pater incerta şi-a pierdut validitatea datorită
existenţei mamelor-surogat sau a identificării tatălui cu ajutorul testelor ADN
(Munteanu, 2015), dintr-o perspectivă fenomenologică, a deveni tată presupune un
demers diferit decȃt cel al maternităţii (Trowell, 2005).
Apoi, identitatea paternă pare a fi mai degrabă formulată ca rol social datorat
unei dinamici structurale şi funcţionale şi care la rȃndul ei deserveşte ideologia
socială dominantă la un moment dat (Lamb, 2010). Astfel se ajunge în situaţia în
care taţii par a fi prinşi între cerinţa adresată lor, în sens de criteriu identitar, de a fi
implicaţi în parenting şi frica de a nu fi paterni într-un mod neadecvat (Pleck, 2004).
Implicarea taţilor este dorită atȃta timp cȃt familia îşi menţine unitatea, dar în
condiţiile separării sau a divorţului, responsabilitatea parentală este distribuită automat
mamei, implicarea tatălui pierzȃndu-şi valoarea şi semnificaţia, uneori chiar în
detrimentul tatălui (Hetto-Gaasch, 2015).
În al treilea rȃnd, se poate vorbi despre un substitut patern şi despre o funcţie
paternă care poate fi întȃlnită în viaţa psihică în general. Putem spune că ne
confruntăm cu aceeaşi situaţie şi în cazul maternităţii. Cu toate acestea, chiar dacă
vorbim despre un substitut matern şi o funcţie maternă, aceasta se întȃmplă în
condiţiile raportării acestora la un fundament real al maternităţii, de exemplu la
certitudinea fiziologică/psihologică de a fi însărcinată sau la existenţa uterului care
fundamentează experienţa şi identitatea maternă. În cazul tatălui, acesta devine tată
în condiţiile unei investiţii minimale de material biologic, existȃnd posibilitatea ca
el să rămȃnă doar un nume în certificatul de naştere sau nici măcar, doar ca o
certitudine biologică sintetizată în forma existenţei unui spermatozoid. Cu alte
cuvinte, identitatea paternă nu are aceeaşi fundamentare în real, un tată fiind
obligat să se construiască identitar, ceea ce presupune o reevaluare a masculinităţii
sale şi necesitatea de a se identifica/dezidentifica cu propriul tată care îi provoacă
furie, respingere sau vinovăţie (Trowell, 2005).
Din această perspectivă, identitatea unui tată este mai degrabă o autodefinire
a sa ca tată, operaţie care se poate traduce în rezultate comportamentale specifice
sau nu (Fox & Bruce, 2001). Această autodefinire poate fi descrisă ca incluzȃnd
toate aşteptările legate de rolul patern pe care le-a internalizat, dar nu reuşeşte
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totuşi paradoxal să fie considerat un criteriu valid pentru a măsura identitatea
paternă (Maurer et al., 2003). Analiza raportării individuale a taţilor cu privire la ce
înţeleg ei referitor la implicarea paternă aduce în discuţie aspecte psihologice
precum gradul de identificare şi de prioritizare a rolului patern în contextul
comportamental personal, dar şi probleme emoţionale precum dimensiunea apropierii
dintre tată şi copii sau a implicării mamei (Hawkins & Palkovitz, 1999; Fox &
Bruce, 2001; McBride & Rane, 1997).
Mai mult, identitatea paternă poate fi constituită narativ fantasmatic de către
mamă, tatăl avȃnd un aspect mai degrabă fantomatic, considerat ca o parte din
logica prin care se structurează identitar un copil mai degrabă decȃt ca o prezenţă
(Hertz, 2002). Sau identitatea paternă poate fi constituită narativ în raport cu ceea
ce reprezintă mama, de exemplu ca definire a tatălui ca non-mamă, fie ca persoană
care reprezintă în prezenţa mamei tot ceea ce este perceput de copil ca fiind străin
de experienţa mamei şi a relaţiei cu ea, fie ca o matrice a nonexistenţei/dispariţiei
perceptuale/pierderii mamei, cadrul iniţial al unui imago patern ulterior (Delourmel,
2013). Din alt punct de vedere, dar tot în acest sens, se poate vorbi şi de tatăl ca o
prezenţă/obiect psihic parţial care se impune atȃt în raport cu psihismul mamei,
dar şi cu al copilului, funcţionȃnd în acelaşi timp ca un agent separator şi ca un
obiect atractiv în raport cu care se identifică copilul, dar şi mama (Diamond,
2017 a).
Identitatea paternă pare a fi datoare faţă de două tipuri de cerinţe şi poate fi
descrisă din două perspective. Pe de o parte, taţii par a se conforma cerinţelor şi
percepţiei materne asupra comportamentelor investite în raport cu copilul, iar de
altă parte, cerinţelor sociale, care se îndreaptă către o funcţie mai degrabă care
prelungeşte maternajul. În distanţa dintre tatăl real şi cel simbolic stă interpus tatăl
imaginar, o figură alimentată de fantasmele nevrotice şi de miturile sociale, un tată
ideal, omnipotent, dorit şi, în acelaşi timp, obiectul urii, în cadrul complexului
oedipian. Sau din contră, ca tată incapabil în relaţie cu omnipotenţa mamei în
termenii lui Lacan (1957–1958), „taţi slabi, submisivi, distruşi, castraţi de nevestele
lor, taţi bolnavi, taţi orbi, taţi falimentaţi, tot ce vrei”.
În ceea ce priveşte cele două perspective, vom avea o identitate oedipiană
paternă şi una preoedipiană. Dintr-o perspectivă oedipiană, tatăl se poate identifica
pe sine cu modelul şi obiectul dorinţei fiului său, ca fiind un tată iubitor şi
securizant, sau ca reprezentantul legii, al prohibiției, al interzicerii accesului
acestuia la mamă sau la principiul plăcerii, ca tată teribil, rău şi răzbunător (Aouillé
et al., 2009). Cu toate acestea, tatăl se află identitar în prelungirea unei experienţe
transgeneraţionale referitoare la rolurile familiale, în termenii lui, ca expresie a
unei continuităţi psihice, în care el este distribuit ca fiind cel care castrează
simbolic, cel care frustrează, dar şi ca o figură a deprivării (Lacan, 2001).
Preoedipian, dacă tatăl este disponibil fiului său într-o relaţie iubitoare, el se poate
identifica cu modul în care este experienţiat de copil ca parte a self-ului acestuia, ca
prezenţă care generează un sentiment de siguranţă în legătură cu ameninţările
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existenţei (Bishop & Lane, 2000), fie ca făcȃnd parte din ceea ce Krampe &
Fairweather (1993) numesc o coaliţie parentală psihică (psychic parental coalition),
dimpreună cu mama, ca parte a lumii intrapsihice a copilului. Despre tatăl ca obiect
intrapsihic se poate vorbi din două perspective teoretice, şi anume teoria relaţiilor
de obiect şi psihologia sinelui a lui Kohut. Teoria relaţiilor de obiect încearcă să
descrie modul în care se formează încă de la început şi se dezvoltă imaginile
interne ale sinelui în raport cu un celălalt, denumit obiect în raport cu sinele care
este subiectul activităţii relaţionale, în forma unor relaţii de obiect. Aceste relaţii de
obiect ţin de lumea reprezentaţională internă, dar influenţează relaţiile curente
interpersonale, tatăl fiind implicat fie ca obiect parţial (Chodorow, 1978), fie ca terţ
simbolic (Diamond, 2017 b). Din perspectiva psihologiei sinelui, mama şi tatăl sunt
doi poli ai structurii self-ului, unul funcţionȃnd în sensul oglindirii sinelui, mama,
şi celălalt în sensul idealizării, tatăl, care poate acţiona precum un complement al
funcţiei materne, dar şi în lipsa acesteia asigurȃnd o formă de coeziune a sinelui
(Greenberg & Mitchell, 1983).
Din aceste două puncte de vedere, preoedipian şi oedipian, imago-ul patern,
sau tatăl trecut în registrul imaginar, pare a fi unul compozit, fiind alcătuit dintr-o
imagine a tatălui care are o calitate arhetipală şi experienţa unui tată personal,
a propriului tată (Krampe, 2003).
4. FUNCŢIE ŞI SIMBOLIZARE

Identitatea unui tată presupune asumarea de către un bărbat a paradoxului
tatălui, adică a experienţei de a fi recunoscut ca tată nu doar în relaţia cu copilul,
ci şi în relaţie cu societatea, de a fi disociat între un tată individual şi o figură paternă,
ca principiu psihologic, arhetipul patern, „tatăl, orice sex ar avea” (Zoja, 2014).
Aceasta se referă la faptul că un tată real este un funcţionar, un reprezentant al
autorităţii şi legii pe care se bazează cultura, un tată simbolic. Freud (2009) descrie
această paternitate simbolică ca stȃnd la baza contractului social, fundamentȃnd
societatea, cultura şi religia, prin instituirea şi conservarea legii interdicţiei incestului şi
crimei. O astfel de poziţie simbolică este originată în autoritatea exercitată de un
tată narcisic, dar pentru că acesta poate fi contestat, înlăturat, ucis, cum apare în
viziunea lui Freud despre mitul hoardei primare, autoritatea care cere şi menţine
interdictul devine o prezenţă simbolică. Se trece astfel de la un murdered father la
un dead father, acesta din urmă fiind un tată simbolic, mult mai puternic decȃt tatăl
hoardei primare, reprezentȃnd Eul ideal şi legea (Perelberg, 2015).
Termenul de funcţie este unul influent şi intim legat de aspectul clinic al
cercetării psihanalitice. El este împrumutat din limbajul matematic şi a fost adoptat
pentru a fi folosit în locul altor termeni care să nu inducă în eroare, în ceea ce
priveşte observarea şi descrierea fenomenelor clinice, dar rămȃne greu definibil
(Foresti, 2014). Cu toate acestea, se poate afima cu certitudine că acest concept
psihanalitic îl presupune pe cel al simbolizării şi pe cel al reprezentării simbolice.

192

Pavel Grigore

8

Simbolizarea este o funcţie psihică proprie fiinţelor umane care permite ca o
reprezentare mentală să fie legată de o alta printr-o legătură care nu e facil vizibilă
(Iurato, 2016). Specificul acesteia este că una din reprezentări aparţine nivelului
conştiinţei, avȃnd calitatea de conţinut manifest, iar cealaltă de nivelul inconştientului,
sub forma unui conţinut latent. În problematica paternităţii, simbolizarea se traduce, de
exemplu din perspectiva teoriei psihanalitice lacaniane, sub forma opoziției de bază
dintre funcția simbolică a Tatălui (corespunzătoare Idealului Eului sau Celuilalt,
Big Other), reprezentând cultura și întruparea legii, și poziția imaginară a Mamei
(de la care derivă Eul Ideal sau celălalt, petit a) (Iurato, 2013).
Reprezentarea simbolică se referă la oricare dintre experienţele care conţin
referinţe specifice către/şi derivate ale unor experienţe emoţionale inconştiente
(Marcus, 2018). Ele sunt organizate de instanţa Eului şi de procesele sale de
integrare, fiind forme constitutive din experienţa sinelui ca formaţiuni de compromis,
de exemplu sub forma relațiilor de obiect a viselor, simptomelor, atitudinilor sau a
prezentării sinelui.
Chiar în aceste condiţii, probabil ca o reacţie la discursul patriarhal şi
masculinitatea hegemonică, interesul cercetării psihanalitice a fost captat în majoritate
de funcţia maternă şi nu de cea paternă, aceasta din urmă avȃnd o formulare
teoretică mai degrabă fragmentară şi lipsită de claritate (Davies & Eagle, 2013).
5. FUNCŢIA PATERNĂ

Dificultatea conceptualizării unei funcţii paterne apare atȃt din definiţiile
diferite pe care le găsim în diversele teorii psihanalitice, cȃt şi în ceea ce priveşte o
posibilă clasificare a tipurilor funcţiilor paterne. De exemplu, întȃlnim cerinţa ca o
astfel de prezenţă simbolică, cum este funcţia paternă, să fie diferenţiată de rolul
efectiv pe care îl joacă tatăl în viaţa copilului (Davies & Eagle, 2013). Dacă rolul
se referă mai degrabă la un aspect structural, funcţia se referă la un aspect
procesual, putȃndu-se vorbi mai degrabă despre o funcţie psihică şi dinamicile
relaţionale care produc ceea ce denumim a fi figura paternă (Foresti, 2014). Mai
mult, se poate vorbi separat de un principiu patern aflat în raport cu funcţia paternă
din perspectiva unei opoziţii/intricări filogenetic-ontogenetice (Delourmel, 2013).
Dacă funcţia paternă e presupusă în construcţia psihică a pulsiunii şi a modalităţilor
sale de reprezentare ca inhibiţie, se poate identifica un proces contrapus, de activare.
Principiul patern condensează cele două poziţii simbolice opuse, figura unui tată
excitant, dar şi inhibitor excitant, al unui tată puternic, dar şi vulnerabil, care separă
şi în acelaşi timp reuneşte ca figură a terţiarităţii.
Totuşi, o astfel de perspectivă asupra funcţiei paterne pare mai degrabă o
reinterpretare a teoriei lacaniene. De exemplu, Rae (2019) consideră că nu se poate
susţine că funcţia paternă la Lacan este asociată doar cu interdicția, ci şi cu
dragostea faţă de tată, soluţionarea complexului oedipian presupunȃnd şi o funcție
paternă alternativă bazată pe identificare și afecțiune. Argumentul său este că
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funcţia paternă este fundamental o „metaforă” în măsura în care un semnificant,
funcţia tatălui, ia locul unui alt semnificant, funcţia maternă, copilul trecȃnd de la
privilegierea mamei la tatăl simbolic.
În ceea ce priveşte dificultăţile unei posibile clasificări ale tipurilor de funcţii
paterne, se pot sintetiza două direcţii, una orientată mai degrabă intrapsihic, cum
este clasificarea propusă de Davies & Eagle (2013), şi una orientată mai degrabă
interpersonal pe care o vom reda în acest articol. Aceste funcţii asociate paternităţii
nu sunt unanim acceptate, existȃnd versiuni diferite determinate de diferitele perspective
teoretice, dar se poate vorbi de cȃteva locuri comune în această chestiune. Astfel se
pot nominaliza următoarele funcţii asociate unui tată din această perspectivă: funcţia de
terţ separator, de protector al relaţiei mamă-copil, funcţia simbolică fundamentală,
funcţia de model pentru identificarea băiatului, funcţia deschiderii către lumea socială.
6. CONCLUZII

Istoric, în teoriile psihanalitice, identitatea paternă a fost formulată în cadrul
unui discurs patriarhal, mai degrabă ca o formă de prezenţă simbolică a autorităţii,
ca reprezentȃnd o funcţie cu un rol fundamental asupra formării psihicului individual şi
a civilizaţiei însăşi şi aproape deloc din perspectiva prezenţei substanţiale a unui
tată (Freeman, 2008). Acest articol prelungeşte nevoia de clarificare a aspectelor de
tip psihanalitic presupuse de un discurs asupra paternităţii în condiţiile repunerii în
discuţie a prezenţei tatălui (Etchegoyen, 2005; Valas, 2011) şi încearcă să recupereze
fragmentar aspectele vizibile ale imaginarului şi simbolicului asociat unui tată,
clarificȃnd concepte importante din psihanaliză cum sunt cele de identitate, identificare,
simbolizare şi funcţie.
A aborda problematica identităţii paterne dintr-un punct de vedere psihanalitic,
aşa cum se întȃmplă în acest articol, presupune mai degrabă un efort integrativ
teoretic care se situează în direcţia recuperării aspectelor teoretice comune, greu
vizibile în raport cu diviziunile şi diferenţele teoretice din psihanaliză (Marcus,
2018), dar şi asumarea unei dificultăţi în ceea ce priveşte formularea constructelor
psihanalitice (Fonagy, n.d.). Mai mult, în limba romȃnă întȃlnim o dificultate
terminologică specifică legată de utilizarea termenilor „patern”, „paternitate”.
Termenul de paternitate acoperă singur mai multe semnificaţii decȃt echivalentele
lingvistice din alte limbi. De exemplu, în limba engleză se poate diferenţia între
„paternity” ca origine, „fatherhood” ca faptul de a fi în general tată, „fathering”,
ca modalitate de a acţiona precum un tată şi „fathered”, a beneficia de acţiunea,
comportamentul unui tată. În primul rȃnd, se referă la starea, calitatea de tată, în
al doilea rȃnd se referă la rudenia de sânge între părinte și copilul său, dar şi la
legătura, filiația pe linia tatălui. Aceste trei semnificaţii trimit către domenii diferite
de investigare a conceptului: psihologic, sociologic, biologic şi juridic, fapt care se
reflectă în efortul integrativ al acestui articol şi în acelaşi timp stimulȃnd mai
degrabă o perspectivă diversă, dar deloc sintetică asupra paternităţii.
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Ce se cere de la un tată, cum trebuie să fie un tată? Răspunsurile în cazul unei
mame sunt facile şi gravitează în jurul maternajului, avȃnd o legătură strȃnsă cu
biologia asociată. Un răspuns clarificator care să avantajeze specificul unui tată se
lasă încă aşteptat, mai ales în raport cu discursul contemporan opus heteronormativului
şi cu critica masculinităţii hegemonice. Masculinitatea hegemonică este un construct
referitor la o formă idealizată a masculinităţii care structurează identitatea şi relaţiile
sociale ale bărbaţilor cu femeile, dar şi cu alţi bărbaţi, reprezentȃnd puterea şi
autoritatea în forma heterosexualităţii şi a unui nivel economic şi educaţional mediu
spre înalt (Courtenay, 2000).
Primit în redacție la: 8.09.2020
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REZUMAT
Paternitatea a fost conceptualizată în general din perspectiva unei prezenţe mai degrabă
simbolice a taţilor, ca o imagine a autorităţii, sub condiţia marginalizării taţilor în raport cu viaţa
familială sau cu rescrierea sa contemporană precum co-părinte, exponent al unui stil de parenting
sexual neutru. Acest fapt a dus la epuizarea ideologică a funcţiei paterne şi la situaţia unui deficit
identitar. Propunerea mea se referă la recuperarea, chiar dacă fragmentară, a unei identităţi paterne
prin redefinirea aspectului simbolic patern, clarificȃnd concepte importante din psihanaliză cum sunt
cele de identitate, identificare, simbolizare şi funcţie. Fenomenologic, problematica identităţii şi a
funcţiei paterne sunt intim legate de conceptul de Eu şi de subiect, de un registru al imaginarului şi de
unul simbolic. O analiză a acestora, dintr-un punct de vedere psihanalitic, aşa cum se întȃmplă în
acest demers, presupune un efort integrativ teoretic, care se situează în direcţia asumării aspectelor
teoretice comune, greu vizibile în raport cu diviziunile şi diferenţele teoretice din psihanaliză.
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Abstract
This study analyzes the concept of psychological contract. Promises and obligations are key
concepts in the relationship between employer and employee at the occurrence of the psychological
contract.The psychological contract involves a permanent adjustment of the contracting parties,
is unstable over time and needs to be reformulated and reviewed at regular intervals by both parties,
and ideally there should be an open discussion between the employee and the employer. In order to
generate an efficient management, it is necessary to understand its content, how it arises and what it
means. The psychological contract was first discussed in the 1959 by Argyris, who described the
mutual expectations between employee and employer (Argyris, 1959, p. 163). În 1989, Denise
Rousseau published her basic study on the psychological contract, and in 2018, criticizing the limited
revisions that were brought to the concept, she brings to the fore the emphasis on the dynamic aspects
that underlie the theory of psychological contracts. The psychological contract has been described as
an important tool for regulating employee-employer (organization) relationships that helps predict,
the type of contributions that employers will receive from employees and the type of rewards that
employees will receive from investing time and effort in the organization from employers.
Cuvinte-cheie: contract psihologic, angajat, angajator, promisiuni, îndeplinire.
Keywords: psychological contract, employee, employer, promises, fulfillment.
1. INTRODUCERE

Relațiile de muncă s-au schimbat considerabil de la primele abordări ale
conceptului de contract psihologic. Dezechilibrele economice au influențat condițiile
de angajare și locurile de muncă anterior garantate, iar responsabilitatea privind
cariera și viitorul financiar reprezintă o presiune tot mai mare cu care se confruntă
angajatul în perioada actuală. În timp ce stabilitatea și previzibilitatea au fost semne
distinctive ale contractelor psihologice bine gestionate, rezistența și adaptabilitatea
sunt, acum, criterii mai potrivite de apreciere ale acestora.
Prima menționare a conceptului de contract psihologic în literatura de specialitate
a fost făcută acum mai bine de 60 de ani, într-un articol scris de Argyris în 1959,
acesta făcând referire la implicațiile generate de relația angajat–angajator. Argyris
a utilizat termenul de contract psihologic de muncă definit ca „...raporturile
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informale de muncă ale angajaților sunt comunicate de aceștia prin ceea ce ar putea
fi denumit contract psihologic de muncă. Acest contract îl obligă pe angajat să
lucreze în mod satisfăcător și să rămână loial, dacă managementul își îndeplinește
obligațiile și respectă cultura informală” (Argyris, 1959, p. 163).
Menninger, în 1958, atrage atenţia asupra conceptului de contract psihologic
ca reprezentând transpunerea contractului psihoterapeutic în contextul muncii
(Menninger, 1958, apud Freese și Schalk, 2008). Levinson și echipa sa de cercetare
au subliniat reciprocitatea ca element-cheie al schimbului între părțile contractului,
schimb care există atâta timp cât fiecare parte satisface nevoile celeilalte; în cazul
în care această condiție de reciprocitate nu este îndeplinită, contractul psihologic va
fi considerat încălcat (Levinson et al., 1962). Conform principiului reciprocității,
ambele părți dețin convingeri cu privire la obligațiile pe care le au una față de
cealaltă, indiferent dacă sunt sau nu conștiente de convingerile celeilalte părți
(Dabos și Rousseau, 2013; Rousseau, 2001).
Schein, în 1980, păstrează anumite elemente ale conceptualizării lui Levinson
(1962), punând însă accentul pe concordanța dintre așteptările angajatului și cele
ale angajatorului, concordanță crucială pentru obținerea de rezultate pozitive
(de exemplu, satisfacție și performanță la locul de muncă). În completarea acestei
afirmații, Schein menționează importanța înțelegerii atât a perspectivei angajatului,
cât și a angajatorului, rezultând o divizare a contractului pe cele două nivele:
individual și organizațional. Schein a crezut în utilitatea contractului psihologic ca
mijloc de înțelegere a comportamentului angajaților, și conform lui, acesta reprezenta
înțelegerea dintre organizație și individ, unde fiecare parte se obliga în a oferi și
a primi ceva în schimb (Li & Dai, 2015, apud Schein, 1980).
Cea mai mare parte a interesului acordat cercetării contractului psihologic o
putem atribui muncii lui Denise Rousseau și a echipei coordonată de ea. Lucrarea
sa din 1989 poate fi considerată ca punct de referință al unui nou curent în
abordarea contractului psihologic unde constructul a fost definit ca: „...termenul de
contract psihologic se referă la convingerile unui individ cu privire la termenii și
condițiile unui acord reciproc de schimb între acea persoană și o altă parte, a fost
făcută o promisiune și o ofertă în schimbul acesteia, obligând părțile la un anumit
set de obligații reciproce” (Rousseau, 1989, p. 123). Rousseau abordează contractul
dintr-o perspectivă unilaterală, definit prin promisiuni mutuale, obligații și așteptări,
care există între angajat și angajator și care nu sunt stipulate în contractul de
muncă; contractul psihologic este nescris (Rousseau, 1989). Pentru Rousseau, ceea
ce contează este ceea ce angajații cred că angajatorii le-au oferit implicit sau
explicit, aceasta făcând referire la importanța percepției individului cu privire la
termenii și condițiile schimbului reciproc, fiind privit ca o relație de schimb între
cele două părți (Rousseau, 1989). Aceste contracte se dezvoltă prin induceri și
contribuții reciproce în relația de angajare și nu depind de așteptările anterioare ale
angajaților (Rousseau, 1989). Angajații ar putea să se aștepte să fie tratați corect,
imparțial, să li se fructifice abilitățile, să fie recompensați echitabil, să beneficieze
de oportunități de dezvoltare personală, să beneficieze de feedback; iar angajatorii
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așteaptă de la anagajați efort pentru binele comun al organizației, devotament,
atașament, disciplină, promovarea unei imagini favorabile organizației.
Rousseau, în 1995, desprinde următoarele caracteristici ale contractului psihologic,
și anume: este o percepție subiectivă care diferă de la un individ la altul; este
dinamic descriind modificări în timp pe parcursul relației de angajare; descrie
obligații mutuale, bazate pe promisiunile făcute, atât angajatul, cât și angajatorul
investind în aceste promisiuni, cu speranța unui rezultat pozitiv; este strâns legat de
contextul relației de muncă, acesta neputând exista în afara relației de muncă
(Rousseau, 1995).
În 2001, Rousseau menționa că în contractele psihologice se face referire la
convingerile adoptate de indivizi în legătură cu promisiunile făcute, acceptate și
așteptate să se îndeplinească între ei înșiși și altă parte (de exemplu, angajat,
manager, organizație); ceea ce însemna că ambele părți pot avea vederi diferite
asupra termenilor concreți ai relației (Rousseau, 2001).
Rousseau (2003), reconceptualizând contractul psihologic, este de părere că
aspectele psihologice ale formării acestuia pot fi cel mai bine înțelese dacă sunt
abordate ca scheme mentale. Odată cu trecerea timpului, indivizii se vor maturiza,
vor observa diferite comportamente, vor întâlni situații conflictuale și vor întreprinde
analize retrospective, construind structuri cognitive pentru a-și face cunoscute
experiențele. Schemele care persistă în timp se înrădăcinează și astfel sunt greu de
schimbat – aspect vizualizat pregnant în contextul schimbării organizaționale când
organizația se confruntă cu rezistența la schimbare a angajaților ce vor accesa
vechea lor schema mentală de acțiune (Rousseau, 2003).
Rousseau, Hansen și Tomprou (2018) revin asupra conceptului și propun
pentru analiza și funcționarea contractului psihologic un model dinamic. Acest
model are ca suport cercetările anterioare, dar folosește pentru interpretare teoria
autoreglementării (engl. Self-Regulation Theory SRT), oferind astfel o nouă perspectivă
privind analiza proceselor interfazice și intrafazice care explică modul în care
contractele psihologice se schimbă activ și pasiv în timp. Contractele psihologice
sunt descrise ca modele mentale de relații, ale căror blocuri constituie o mare
varietate de indicii sociale care creează o bază pentru obligațiile reciproce percepute
într-o relație de schimb (Rousseau et al., 2018; Rousseau, 2001); experiențele
trecute și nuanțele sociale se împletesc în așteptări, toate modelând comportamentul.
Prin teoria autoreglementării se poziționează o nouă perspectivă în abordarea
contractelor psihologice, specificând importanța evidentă a timpului în dinamica
formării contractului, modul în care angajații percep, procesează și reacționează la
evenimente (Rousseau et al., 2018; Roe, 2008; Shipp și Cole, 2015).
Având în vedere natura dinamică a contractului psihologic, angajatul și
angajatorul trebuie să-și reactualizeze permanent obiectivele, clarificând modul în
care sunt înțelese obligațiile lor reciproce. Contractul psihologic este dezvoltat în
principal pentru a genera stabilitate în mediul de lucru și pentru a îmbunătății relația
dintre angajat și angajator, iar din acest motiv acțiunea pro-activă de dezvoltare a
angajaților este continuă și obligatorie.
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2. TIPURI ȘI DIMENSIUNI ALE CONTRACTELOR PSIHOLOGICE

Prima tipologie a contractelor psihologice a fost elaborată în anul 1985 când
Macneil a divizat contractele psihologice în tranzacționale și relaționale (Macneil,
1985), categorizare pe care o susține și Rousseau în 1990. Contractele psihologice
de tip tranzacțional sunt asociate angajamentelor contractuale pe termen scurt, care
au un focus predominant economic, angajații cautând recompense pecuniare imediate
fără a investi angajament afectiv față de organizație. Contractele de tip relațional
sunt asociate angajamentelor contractuale pe termen lung, angajații dezvoltă o
componentă socio-emoțională, scoțând în evidență schimbul social cu angajatorul.
Rousseau a completat tipologia în 1998 cu încă două tipuri de contracte,
respectiv contractul psihologic echilibrat și tranzițional (care nu sunt asociate unor
contracte de muncă specifice). În contractul de tip echilibrat, atât organizația, cât și
angajatul contribuie reciproc la dezvoltare; anagajații sunt bine integrați, fideli și au
posibilitatea de promovare, iar recompensele sunt oferite pe criterii de performanță.
Contractul tranzițional nu este un contract psihologic în adevăratul sens al cuvântului,
ci mai degrabă o consecință a dinamicii organizaționale, este specific perioadelor
de tranziție, determinate de reorganizări sau fuziuni. Trebuie să menționăm că cele
patru tipuri de contracte psihologice descrise de Roussseau sunt inegal productive,
contractele tranzacționale și cele tranziționale generează mai multe consecințe
negative, spre deosebire de contractele echilibrate și cele relaționale în care efectele
pozitive sunt preponderente. Inventarul Contractului Psihologic (engl. Psychological
Contract Inventory) este instrumentul care măsoară cele patru tipuri de contracte
descrise și reprezintă argumentul empiric în fundamentarea tipologiei propuse
(Rousseau & Tijoriwala, 1998).
Astfel, dacă organizațiile creează sisteme de recompense exclusiv pentru
îndeplinirea sarcinilor de serviciu, angajații se vor concentra pe rezultate și în
consecință vor dezvolta contracte psihologice tranzacționale. În schimb, dacă
organizațiile oferă suport și sprijin fiecărui angajat în parte, indiferent de performanța
acestuia, ei își vor dezvolta angajamentul organizațional, ceea ce va dezvolta contracte
psihologice relaționale. Angajații tind să dezvolte contracte tranzacționale atunci
când primesc mai multe recompense materiale ale muncii lor și dezvoltă contracte
relaționale atunci când primesc mai mult sprijin organizațional.
În 1997, Watson a introdus noțiunea de contract ideologic și a susținut că
poziția ideologică influențează relația de muncă, conducând astfel la formarea unui
contract ideologic (Watson, 1997). Thompson și Bunderson au discutat despre un
concept similar, dar au menționat mai degrabă aportul ideologic în cadrul contractului
psihologic decât un tip distinct de contract (Thompson & Bunderson, 2003).
Shore și Barksdale (1998) au descris contractele psihologice în funcție de:
(1) gradul de echilibru al obligațiilor angajaților și angajatorilor și (2) nivelul
obligațiilor. Gradul de echilibru reprezenta măsura în care părțile contractante au
ajuns la un numitor comun şi măsura în care acestea au perceput obligațiile, iar
nivelul reflecta măsura în care părțile contractante se angajează să-și îndeplinească
obligațiile. Dacă angajații consideră că ei contribuie cu mai mult, raportat la ceea
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ce primesc, ei își vor reduce eforturile; de asemenea, dacă percep că angajatorul le
oferă mai mult raportat la efortul depus, ei se vor strădui să-și sporească propriile
eforturi.
Janssens, Sels, Van den Brande și Overlaet (2003) au continuat cercetările
având ca suport lucrările lui Rousseau și McLean Parker (1993), Rousseau (2000),
sau Shore și Barksdale (1998). Pe baza analizei datelelor, ei au identificat șase
tipuri de contracte psihologice, tipologie care ulterior nu a mai fost cercetată:
1. instrumental (eng. instrumental) – angajații percepuți ca având un contract
psihologic de tip instrumental au avut tendința de a-și atribui mai puține
obligații lor însele, în timp ce atribuiau mai multe obligații angajatorilor;
2. slab (eng. weak) – angajații percepuți ca având un contract psihologic
slab au înregistrat un nivel foarte scăzut al tuturor celor șase dimensiuni
ale contractelor psihologice;
3. loial (eng. loyal) – angajații cu un contract psihologic loial au descris
preferința lor pentru relații pe termen lung în schimbul loialității angajatorilor
lor;
4. puternic (eng. strong) – angajații cu un contract psihologic puternic sunt
cei care au înregistrat scoruri ridicate la toate cele șase dimensiuni ale
contractelor psihologice.
5. neutru (eng. unattached) – descrie angajații care nu au perceput că au o
relație pe termen lung cu angajatorii lor și, de asemenea, nu se așteptau la
loialitate din partea angajatorilor.
6. investiție (eng. investing) – descrie angajații care au perceput un dezechilibru
în relația lor cu angajatorii. Angajatorii investesc în relația cu angajații și,
prin urmare, își etichetează contractele psihologice ca fiind contracte
psihologice de tip „investiție” (Janssens et al., 2003).
Dintre toate tipurile de contracte menționate, cea care suscită în continuare
interes pentru cercetare este tipologia propusă de Rousseau în 1998.
3. ORGANIZAȚIA CA PARTE A CONTRACTULUI PSIHOLOGIC

Trebuie să menționăm că un contract psihologic nu există în format fizic
precum contractele juridice/de muncă, ci numai în mentalul persoanelor angajate.
Având în vedere că este contractul psihologic al angajatului, se pune întrebarea
dacă organizația trebuie să fie o parte activă a acestuia sau dacă trebuie doar să îl
anticipeze.
Angajații intră în organizație cu așteptări, pe baza ideilor lor preexistente
despre relațiile de muncă (Louis, 1980). Aceste așteptări dau naștere unor obligații
percepute (Rousseau et al., 2018), existând probabilitatea ca o organizație să
îndeplinească aceaste obligații în viitor (Roehling, 2008).
Inducția organizațională este considerată parte a formării contractului psihologic,
demersurile de inducție putând indica ce așteaptă organizația de la angajați, în
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termenii normelor și valorilor pe care aceștia trebuie să le respecte. Inducția îi
informează pe angajați despre cum stau lucrurile pe aici. Ca parte a procesului de
inducție, angajații dezvoltă așteptări cu privire la modul în care nevoile organizațiilor
se vor potrivi cu propria lor schemă de nevoi, convingeri și valori. La sfârșitul
procesului de inducție, angajații și-au stabilit contractul psihologic, după ce renunță
la retorica organizației și se bazază pe realitatea oferită de aceasta; angajații își
evaluează continuu contractele psihologice și își ajustează așteptările cu privire la
acțiunile organizației (Wright, Larwood și Doherty, 1996).
Majoritatea abordărilor contractelor psihologic s-au axat în principal pe
angajatorul unitar, ca parte a contractului psihologic. Numeroase studii identifică
organizația / angajatorul ca sursă de încălcare a contactelor psihologice și, de aici,
efectele adverse asociate cu încălcarea contractului psihologic (Conway et al.,
2014; Dawson, Karahanna și Buchholtz, 2013). Yan, Zhu și Hall au avertizat că
trebuie să existe responsabilitate în definirea a ceea ce înseamnă organizație (Yan,
Zhu și Hall, 2002). Acest aspect este dificil, având în vedere că majoritatea
organizațiilor au structuri pe mai multe niveluri în care managerii, colaboratori,
responsabili HR interacționează cu angajații, putând astfel influența schimbări ale
contractelor psihologice. Atunci când angajații percep că organizația (în ansamblul
ei sau structuri ale acesteia) nu și-a respectat promisiunile, ei tind să nu mai aibă
încredere în organizație și au mai puține așteptări ca aceasta să-și onoreze
angajamentele.
Încălcarea contractului psihologic poate produce scăderea gradului de satisfacție
(Conway, Guest și Trenberth, 2011; Orvis, Dudley și Cortina, 2008; Tekleab și
Taylor, 2003), implicarea în muncă (Chambel și Oliveira-Cruz, 2010; Isaksson
et al., 2010; Grama, 2017), încrederea organizațională (Agarwal și Bhargava, 2014;
Restubog, Bordia și Tang, 2008; Zhao et al., 2007) și creşte cinismul organizațional
(Bashir și Nasir, 2013; Restubog et al., 2015).
Patru seturi de răspunsuri comportamentale pot fi declanșate după ce angajații
percep o încălcare a contractului lor psihologic din partea organizației. În primul
rând, o încălcare poate determina un angajat să se angajeze într-un comportament
contraproductiv (Chiu și Peng, 2008; Jensen, Opland și Ryan, 2010). În al doilea
rând, o încălcare poate demotiva un angajat, reducând angajamentul și comportamentul
civic organizațional (Bal, Chiaburu și Diaz, 2011; Bal, De Cooman și Mol, 2013;
Chen et al., 2008; Robinson și Morrison, 2000). În al treilea rând, după ce a avut
loc o încălcare a contractului, un angajat se poate angaja în mai puține comportamente
proactive (Bal, Chiaburu și Diaz, 2011) sau comportamente antreprenoriale (Agarwal
și Bhargava, 2014). În cele din urmă, încălcarea contractului psihologic influențează
eficacitatea angajaților, deoarece încălcarea s-a dovedit a prezice o performanță
negativă a muncii (Bal, Chiaburu și Diaz, 2011; Chen, Tsui și Zhong, 2008;
Turnley și Feldman, 2000). Factorii contextuali, precum politica organizațională și
cultura organizațională, pot determina modul în care angajații răspund încălcării
contractului (Jensen, Opland și Ryan, 2010). Emoțiile negative care au fost asociate
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cu încălcarea contractului psihologic sunt anxietatea, îngrijorarea și depresia
(Conway și Briner, 2002b; Cassar și Buttigieg, 2015).
Organizațiile (în ansamblul lor și părți ale acestora) trebuie privite ca părți ale
contractelor psihologice, ele pot să nu îndeplinească așteptările angajaților cu
privire la relația de muncă, determinând un sentiment de nesiguranță și neîncredere
în intenția organizațională. Încălcarea așteptărilor poate induce o percepție a
nedreptății organizaționale care poate afecta calitatea relației de muncă, iar ulterior
performanța organizațională. Absența unor așteptări clare cu privire la elementele
contractuale transmise angajaților poate duce la perceperea încălcării contractului.
Îndeplinirea contractului se referă la cât de bine o organizație îndeplinește
contractele psihologice ale angajaților și este definită „măsura în care una dintre
părți consideră că cealaltă parte și-a îndeplinit obligațiile” (Lee et al., 2011, p. 204).
Îndeplinirea apare atunci când angajatul percepe că a primit ceea ce a fost promis.
În timp ce beneficiile primite pot fi evaluate destul de obiectiv atunci când sunt
tangibile (de exemplu, salarii, stimulente, recompense), evaluările promisiunilor
privind beneficiile sociale sau necorporale (de exemplu, sprijin organizațional,
oportunități de dezvoltare a carierei) sunt mai subiective.
Organizațiile trebuie să mențină echilibrul între caracteristicile postului și
îndeplinirea contractului psihologic, dacă vor să obțină rezultate pozitive ale muncii
angajaților. Îndeplinirea contractului psihologic se activează continuu, printr-un
proces cognitiv de reconciliere a caracteristicilor muncii cu percepțiile despre
promisiunile și obligațiile din relația de angajare. Astfel, organizațiile ar trebui să ia
măsuri privind reconfigurarea continuă a caracteristicilor postului pentru a ajuta la
menținerea îndeplinirii contractului psihologic pe măsură ce rolurile angajaților se
schimbă și evoluează cu dinamica mediului organizațional intern și extern.
4. CONCLUZII

Având în vedere conceptualizările variate, nu a fost surprinzător faptul că
cercetările au adoptat abordări divergente și adesea termenii de așteptări, obligații,
contribuții și promisiuni au caracter interșanjabil. Într-adevăr, contractele psihologice
au fost abordate ca și convingeri ale angajaților cu privire la așteptări (Sutton și
Griffin, 2004), ca obligații (Bordia et al., 2014; Lambert, Edwards și Cable, 2003;
Woodrow și Guest, 2017) sau promisiuni (Lambert, Edwards și Cable, 2003;
Woodrow și Guest, 2017), ceea ce a atras critici în ceea ce privește coerența
construcției (Anderson și Schalk, 1998; Guest, 1998; Hansen și Griep, 2016;
Montes și Zweig, 2009). Obligațiile reprezintă suportul de bază al contractului
psihologic. Promisiunea este un angajament prin care cineva va face sau se va
abține să facă ceva specificat; obligația este o datorie care obligă la un curs de
acțiune. Atât promisiunile, cât și așteptările pot crea obligații, care, la rândul lor,
reglează și conduc comportamentul. Contractele psihologice sunt componente ale
sistemelor sociale complexe în care sunt încorporate și există o mare varietate de
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factori individuali, organizaționali și sociali care își pun amprenta pe numărul de
contracte psihologice pe care le poate avea un individ. Contractul psihologic
presupune o ajustare permanentă a parților contractante, este instabil în timp și
trebuie „re-formulat” și revizuit la intervale regulate de ambele părți, iar într-un
mod ideal ar trebui să există o discuție deschisă între angajat și angajator.
Primit în redacție la: 3.11.2020
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REZUMAT
Prezentul studiu analizează conceptul de contract psihologic. Promisiunile și obligațiile sunt
concepte-cheie în relația dintre angajator și angajat la apariția contractului psihologic. Contractul
psihologic presupune o ajustare permanentă a parților contractante, este instabil în timp și trebuie
re-formulat și revizuit la intervale regulate de ambele părți, iar într-un mod ideal ar trebui să există o
discuție deschisă între angajat și angajator. Pentru a genera un management eficient este necesar a se
înțelege conținutul acestuia, modul în care ia naștere și ce însemnătate are. Despre contractul
psihologic s-a vorbit pentru prima dată în anii 1960, de către Argyris, pentru a descrie așteptările
reciproce între angajat și angajator (Argyris, 1960). În anul 1989, Denise Rousseau și-a publicat
studiul de bază privind contractul psihologic, iar în 2018, criticând revizuirile limitate care s-au adus
conceptului, aduce în prim planul discuției accentuarea aspectelor dinamice care stau la baza teoriei
contractelor psihologice. Contractul psihologic a fost descris ca un important instrument de reglare a
relațiilor angajat – angajator (organizație) ce ajută la prezicerea tipului de contribuții pe care angajatorii le
vor primi de la angajați și a tipului de recompense pe care angajații le vor primi din investiția de timp
și efort în organizație de la angajatori.
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IN MEMORIAM

DOINA ȘTEFANA SĂUCAN
(20.06.1951 – 29.03.2021)1

În ziua de 29 martie 2021, după o grea suferinţă, a încetat din viaţă Doina
Ştefana Săucan, doctor în psihologie, cercetător științific la Institutul de Filosofie și
Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române, redactor-șef la
Revista de Psihologie, a Academiei Române.
Doina Ştefana Săucan a absolvit studiile universitare la Universitatea din
Bucureşti, Facultatea de Filologie, Secția româno-franceză.
După un stagiu petrecut la Biblioteca Institutului Politehnic din București,
și-a început cariera științifică de cercetător în anul 1990, moment care a coincis cu
renașterea Institutului de Psihologie al Academiei (în prezent, Institutul de Filosofie şi
Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”). Aici, pașii i-au fost îndrumați de prof.
S. Marcus, cu care a împărtășit preocuparea pentru fundamentarea teoretică și
experimentală a conceptului de „empatie”. De-a lungul timpului a parcurs toate
treptele ştiinţifice, iar în anul 2000 a susținut Doctoratul în Psihologie cu o temă
asupra psihologiei comunicării și educației. Cele două formații științifice căpătate,
cea din aria filologică și cea psihologică, au privilegiat abordările interdisciplinare
ulterioare.
De-a lungul activității desfășurate la Institutul de Psihologie a coordonat
multiple proiecte de cercetare dintre care putem menționa: „Rolul inteligenței
emoționale în optimizarea comunicării interpersonale”, „Evaluarea elementelor
structurii personologice în comunicarea profesorilor”, „Analiza experimentală a
relației dintre competența educațională și conduita comunicativă a profesorilor”,
ca să nu amintim decât câteva dintre acestea.
1

Rev. Psih., vol. 67, nr. 2, p. 209–211, Bucureşti, aprilie – iunie 2021
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Rezultatele acestor cercetări s-au concretizat în numeroase lucrări publicate la
edituri de prestigiu, dintre care amintim câteva.
Împreună cu Mihai Ioan Micle a coordonat volumele Sănătatea mintală a
elevului în școlaritatea mică și în adolescență. Ghid teoretic și practic pentru cadre
didactice, consilieri școlari și părinți, 2017; Factori perturbatori ai adaptării la
şcolaritate. Anxietate şi stil parental, 2016, iar împreună cu Ana-Maria Marhan și
Mihai Ioan Micle (coord.), Perspective asupra interfeţei muncă–familie. Între conflict
şi echilibru, 2015.
Alături de Mihai Micle a elaborat lucrarea Motivarea personalului. Ghid
pentru manageri (Motivating staff. Guide for managers), 2010.
Alături de prof. S. Marcus, preocupările asupra conceptului de „empatie” s-au
materializat în volumul Empatia şi Literatura, 1994.
Activitatea publicistică a Doinei Săucan se completează și cu numeroase
capitole de carte și articole.
Amintindu-ne despre Doina Săucan, trebuie să menționăm și activitatea
desfășurată la Institutul național de criminologie în perioada 2003–2007, concretizată
atât în proiecte de cercetare referitoare la violență socială, violența împotriva
femeilor – trafic de femei, criminalitate feminină, abordarea psihosocială a sinuciderii
ca formă specifică de violență, cât și în rapoarte pentru ministrul justiției, care
abordau problematici referitoare la medierea în justiția penală sau dimensiuni ale
violenței în unele zone ale Bucureștiului.
Aceste preocupări s-au continuat firesc prin activitatea desfășurată la Ministerul
Justiției în perioada 2007–2010 și care a vizat consultanța în psihologie judiciară,
elaborarea unor puncte de vedere asupra propunerilor legislative (executarea pedepselor,
măsuri educative pentru delincvenții juvenili), elaborarea unor documente de lucru
pentru susținerea demersului legislativ (delincvența juvenilă, violența împotriva
femeilor, psihologia victimelor infracțiunilor).
În urma acestor activități, în colaborare cu Aurora Liiceanu și Mihai Micle a
publicat volumele Încălcarea legii ca stil de viaţă. Vulnerabilitatea adolescenţilor
la criminalitate, 2009; Dimensiuni psihosociale ale violenţei domestice, 2008;
The Romanian Research. In For a Gender Perspective within the Juvenile Justice
System, Roma, Carocci Editore, 2007.
Activitatea publicistică a Doinei Săucan a fost răsplătită cu Premiul Academiei
Române „Ion Petrovici” pentru anul 1996, volumul Empatia şi Literatura, scris în
colaborare cu prof. S. Marcus și Premiul C. Rădulescu-Motru pentru lucrarea:
Încălcarea legii ca stil de viaţă. Vulnerabilitatea adolescenţilor la criminalitate,
lucrare elaborată împreună cu Aurora Liiceanu și Mihai Ioan Micle în 2009.
În 1995, Doina Săucan a devenit membru în Colegiul de redacție al Revistei
de psihologie, Academia Română, iar din 2015 este redactor-șef al acestei reviste.
A lăsat, în urma sa, o carieră științifică de excepție și o revistă pe care a
încercat să o mențină la standarde calitative cât mai înalte până în prezent. Dar nu
numai atât. A lăsat în urma sa și imaginea unei persoane pozitive și tonice în orice
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împrejurare, cu o mare încredere în destinul psihologiei și al Revistei de psihologie.
De aceea, plecarea ei dintre noi reprezintă o grea pierdere atât pentru pentru Institut,
cât și pentru Revistă.
În acest moment al despărţirii de colega noastră, îi mulțumim Doinei Săucan
pentru tot ce a făcut în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin
Rădulescu-Motru” şi al Revistei de Psihologie.
Ne vom aminti mereu de ea, ca de un om cu o statură morală ireproşabilă,
ca de un om care îi respecta şi preţuia pe cei cu care colabora, ca de un om generos,
ca de un model de urmat.
Dumnezeu să o odihnească în pace!
Drum lin, Doina!
Ruxandra Gherghinescu și Georgeta Preda
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