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STUDII ŞI CERCETĂRI 

FEŢELE  LUI  IANUS  ÎN  REPREZENTAREA  SOCIALĂ  A PUTERII  

LUMINIŢA IACOB, ADRIAN NECULAU* 

THE FACES OF JANUS AND THE SOCIAL REPRESENTATION OF POWER 

Abstract 

The mythological JANUS was worshiped as the god of beginnings, disclosure, transition, and 
horizon. The symbolic value of his faces matches this description. They bring together water and fire, 
sky and earth, past and future, East and West. As synthesis of all these forces, JANUS can also be 
regarded as the god of power, and the question is, which of his faces are the faces of power and how 
many are they? The present study seeks to provide an answer to this question. We proceed in four 
steps. First, we focus on the special status of power as the object of multidisciplinary research and as 
a topic for social psychology. Second, we emphasize the function of JANUS as an intercultural 
invariant in order to outline the features of the “Romanian power complex” as identified in research 
based on Hofstede’s (1980) paradigm of culture dimensions. In a third section, we investigate the 
concept of “unequal equality” (Masson-Maret, 1997, Kirchler, 1997), which captures gender 
differences in perspectives on power ontology. Drawing on this theoretical foundation we present, in 
the fourth section, the “faces of JANUS,” the social representation of power according to 287 
subjects. The techniques of induced association, interview, and semantic differential allowed us to 
identify the central core of this social representation, which is the nexus money-authority-monopoly. 
We also discovered that power belongs to the category of representational objects upon which the 
subjects’ gender identity casts a significant shadow.  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

1. PUTEREA − OBIECT  PLURIDISCIPLINAR  ŞI   
MIZĂ  REPREZENTAŢIONALĂ  REDUTABILĂ 

Puterea, rafinată şi instituţionalizată ca expresie a lumii omului, nu este, 
totuşi, o invenţie umană. Pentru multe specii relaţiile de putere sunt o miză intra- şi 
intergeneraţională, care configurează strict existenţa cotidiană. Nu este de mirare că 
etologia încadrează puterea printre aspectele primare ale vieţii sociale (Lorenz, 
1970; Cociu, 1999) şi, alături de psihologia evoluţionistă, o supun analizelor 
comparative uman – infrauman (Morris, 1969; Hinde, 1970; David, 2007). 

Înainte de a intra în atenţia acestor discipline tinere, puterea a reprezentat 
obiectul privilegiat al reflecţiilor filosofice, istorice, antropologice, politologice şi 
sociologice. Se estimează că, în bună măsură, „gândirea secolului al XX-lea nu este 
decât o inepuizantă cercetare a sensurilor şi destinului puterii” (Galli, 1994, p. 111).  

*Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 
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În acest context pluridisciplinar, psihologia socială prezintă o particularitate: 
într-un interval de câteva decenii, problematica puterii a făcut saltul de la o 
„variabilă neglijată” (Cartwrigt, 1959) la o temă „răsfăţată”. Serge Moscovici este 
una dintre primele voci ale psihologiei sociale care a semnalat decalajul frapant 
dintre statutul ontologic al puterii şi reflectarea sa în cadrul acestei discipline. 
Sintetizându-i argumentaţia, prezentă în cartea de pionierat a teoriei reprezentărilor 
sociale – La psychanalyse, son image et son public (1961) – Ida Galli conchide: 
„puterea reprezenta în acea epocă un totem pentru societate şi un tabu pentru 
psihologia socială” (1994, p. 113). În ciuda acestui statut şi start special, explicabil 
în bună parte prin cecitatea psihologiei sociale americane a primei jumătăţi a 
secolului douăzeci, faţă de problematica raporturilor de dominare de orice fel 
(Apfelbaum, 1997), recuperarea s-a făcut relativ rapid. Prezentarea sintetică a 
acestui traseu utilizează o dublă grilă: contribuţii ale psihologiei (generale şi 
sociale), raportate la cele ale filosofiei, antropologiei, sociologiei (Galli, 1983). 

Pentru psihologi, cercetarea puterii are un statut special. Este fenomenul 
întâlnit deopotrivă în raportarea la sine, la alter, în relaţionarea intergrupuri sau 
instituţională, cât şi în plan normativ, ca valoare. Ca atare, psihologia personalităţii, 
psihologia socială, organizaţională, politică dar şi cea interculturală şi-o asumă ca 
obiect de studiu. 

Merită subliniat faptul că, independent unele de altele, cercetările axate pe 
evaluare, indiferent de nivelul vizat – individual, social, cultural – au identificat 
puterea ca reper universal. Câteva exemple: diferenţiatorul semantic a lui Osgood 
(1964) impune ca obligatorie scala puterii (slab–puternic). Între cele trei scale, 
singurele universal validate în caracterizarea comportamentului interpersonal, una 
vizează puterea: subordonare–supraordonare (Adamopoulos, 2002). Modelul inter-
cultural a lui Hofstede (1980, 2005) are ca primă dimensiune diagnostică distanţa 
faţă de putere. Ea s-a dovedit puternic discriminativă încât să permită o tipologie a 
culturilor organizaţionale sau naţionale în funcţie de gradul acceptării inegalităţii 
pe care puterea o presupune. Poziţia de invariant referenţial – individual, sau 
colectiv – al puterii este explicată prin valoarea de supravieţuire pe care o asigură 
în raporturile intra- sau interspecii. În cazul societăţii umane, se adaugă statutul său 
de important capital simbolic (Bourdieu, 1990). 

Perspectiva funcţionalistă (Crespi, 1989) conferă unitate planurilor în care 
puterea fiinţează. Astfel, ea poate fi definită ca invariantul care permite gestionarea 
contradicţiilor ce rezultă din raportul dintre determinat şi nedeterminat. Această 
funcţie poate fi exercitată la nivel subiectiv – ca o capacitate intrinsecă a 
individului în relaţie cu propria sa identitate, cu sinele, sau ca o capacitate 
extrinsecă, atribuită din exterior, manifestată în raporturile sociale intersubiective – 
şi la nivel obiectiv sau structural. În acest caz, funcţia de a gestiona contradicţiile 
apare ca un mecanism înscris în însăşi ordinea normativă instituţională (Crespi, 1989).  

Privite prin dialectica intrinsec – extrinsec, cele două faţete ale puterii se 
vădesc complementare, uneori contradictorii. Puterea intrinsecă se manifestă ca 
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stăpânire de sine, responsabilitate, echilibru, forţă. Ea nu exprimă dorinţa de 
impunere asupra celorlalţi; dimpotrivă, un individ care şi-a dezvoltat puterea 
intrinsecă poate să şi-o afirme conştientizând dependenţa relativă faţă de ceilalţi 
(Crespi, 1989). La nivelul psihologiei simţului comun, acest tip de putere este 
exprimat prin sintagma „individ/persoană/personalitate puternică”. Operaţionalizarea 
acestei trăsături se realizează, în principal, prin raportare la sine şi se poate 
identifica în gradele de libertate (decizională, comportamentală, ideatică, afectivă 
etc.) ale celui în cauză. Personalitatea puternică are şi ea, evident, partea sa de 
interdependenţă. În cazul acesta însă, dependenţa este conjuncturală, tranzitorie, 
reversibilă şi are valoare adaptativă. Nu ajunge să fie trăsătură permanentizată.  

Puterea extrinsecă este capacitatea de a gestiona contradicţiile rezultate din 
raportul dintre determinat şi nedeterminat în relaţiile dintre persoane, fizice sau 
juridice (Crespi, 1989). În cazul ultimelor, intră în discuţie forme specializate, 
reglementate normativ, ca cele ale puterii politice, juridice, economice etc. Este 
cazul puterii structurate, percepută ca dată, obiectivă. Simţul comun face referire la 
oamenii aflaţi la putere, la puternicii zilei. 

Este interesant de subliniat că jocul intrinsec–extrinsec, subiectiv–obiectiv, 
poate crea combinaţii fericite (om puternic, aflat la putere) sau paradoxale (om 
slab, aflat la putere). Prins în jocul puterii extrinseci, omul aflat la putere poate fi 
limitat/blocat în exercitarea puterii sale intrinseci, nemaiputând dispune liber de 
sine, deşi, paradoxal, poate dispune de alţii. Dacă acest tip de asimetrie priveşte 
raportul posibil dintre puterea intrinsecă şi cea extrinsecă a aceleiaşi persoane, mult 
mai intens cercetată este asimetria specifică puterii extrinseci, exprimată ca raport 
dintre dominaţi şi dominatori. Fenomenul se regăseşte în cele mai diverse expresii 
ale puterii, de la cea a seducţiei sau a cuvântului şi până la cea interstatală sau 
politică (Neculau, 2005). 

Iată cum perspectiva funcţionalistă, anterior discutată, deschide cale metaforei 
mitologiei. Dacă Ianus ar fi fost zeul puterii, cele două feţe ale sale ar fi putut 
reprezenta subtila dialectică a puterii faţă de sine (intrinsecă) şi faţă de alter 
(extrinsecă). Corelând apoi nivelul intra- şi interpersonal cu cel al datului social, 
structural şi structurant pentru indivizi, feţele lui Ianus câştigă o nouă simbolistică: 
îngemănarea puterii subiective, aptitudinală şi personală, cu cea obiectivă, 
normativă şi transpersonală. 

Cu un statut ontologic atât de complex, cu o reflectare teoretica pe măsură1, 
inclusiv în psihologie – conceptualizări  şi teme distincte ale psihologiei generale, 
sociale, politice, organizaţionale, interculturale etc. −, puterea se poziţionează din 
start ca obiect reprezentaţional redutabil. Deja un prim obiectiv al cercetării 
empirice se conturează:  în ce măsură feţele lui Ianus concurează în „alimentarea” 
reprezentării sociale a puterii? 
 

1 Să nu omitem că paleta disciplinelor care studiază puterea este una dintre cele mai la largi şi 
diverse: de la biologie la filosofie, de la fizică la antropologie, de la geologie la teologie. 
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2. COMPLEXUL  ROMÂNESC  AL  PUTERII 

Indiferent de domeniul sau planul abordării – personalităţii, grupului, societăţii, 
culturii − este general admis că puterea este o variabilă relaţională şi contextuală. 
Prezenta secţiune creionează contextul intercultural care a făcut diferenţa între 
loturile de subiecţi2 din cele şase ţări participante la acest proiect.  

Paradigma pe care am ales-o, cea a lui Hofstede (1980, 2005), a trebuit să 
satisfacă câteva cerinţe: să includă puterea ca invariant general3; să fi fost folosită 
pe eşantioane naţionale în ţările grupului nostru de cercetare4; să fi fost confirmată 
prin suficient de multe şi diferite cercetări interculturale, încât validitatea şi 
fidelitatea instrumentului său (VSM94)5 să fie larg recunoscută; să ofere date 
interesante pentru contextul românesc al puterii. 

Cele patru dimensiuni6, operaţionalizate fiecare prin întrebări legate de practicile 
profesionale, politice, educative, familiale, religioase etc., sunt concretizate sub 
forma celor patru scale polare, deja clasice, a câte 100 de puncte fiecare: distanţa 
faţă de putere, colectivism–individualism, evitarea incertitudinii şi feminitate –
masculinitate. În spaţiul european, dar neexclusiv, acest model teoretic a confirmat 
coexistenţa a cinci matrici culturale generale şi, mai ales, a identificat „formulele” 
care le caracterizează (tabelul nr. 1). 

Tabelul nr.1 
Grupuri culturale după modelul lui Hofstede (Luca, 2005, p. 4) 

ŢĂRI 
BALCANICE 

(Bulgaria, Grecia, 
România, Serbia)

ŢĂRI LATINE 
(Franţa, Italia, 

Spania,) 

ŢĂRI 
GERMANICE 

(Austria, Elveţia 
Germania,) 

ŢĂRI NORDICE 
(Danemarca, 

Olanda,  Suedia) 

ŢĂRI ANGLO-
SAXONE  

(Australia, Canada, 
Marea Britanie, 

SUA,) 
Colectivism Individualism Individualism Individualism Individualism 

Distanţă mare  
faţă de putere  

Distanţă mare  
faţă de putere  

Distanţă mică faţă 
de putere  

Distanţă mică faţă 
de putere  

Distanţă mică faţă 
de putere  

Feminitate  Feminitate  Masculinitate  Feminitate  Masculinitate  
Index mare de 

evitare a 
incertitudinii 

Index mare de 
evitare a 

incertitudinii 

Index mare de 
evitare a 

incertitudinii  

Index mic de 
evitare a 

incertitudinii  

Index mic de 
evitare a 

incertitudinii  

 
2 Acestea au avut în comun faptul că au fost formate din studenţi cu acelaşi profil academic 

(domenii socio-umane), din anii I şi II, cu o medie de vârstă comparabilă şi aceeaşi componenţă 
pentru variabila sex (50% B, 50% F). 

3 În limbajul psihologiei interculturale, puterea este un invariant etic (prezentă universală), dar 
cu variabilitate emică (locală). 

4 Singura excepţie o constituie Republica Moldova pentru care nu am găsit referinţe legate de 
o astfel de cercetare. 

5 Pentru detalii: www.gert-hofstede.com 
6 O a cincea dimensiune, mai recent introdusă, vizează orientarea temporală dominantă într-o 

cultură: pe termen scurt, mediu sau lung. Ea face diferenţa mai ales între patternul european şi cel 
extrem-oriental, decât în interiorul acestora. 
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Este interesantă poziţionarea României în grupul ţărilor balcanice – deşi 
geografic nu aparţine acestei zone, ci celei est-europene – şi nu printre cele latine 
unde se încadrează prin origine şi limbă. Principala diferenţă faţă de acestea, 
colectivismul, poate fi în egală măsură rezultatul trecutului istoric milenar, ca 
civilizaţie rurală complex structurată7, dar şi a trecutului recent de ţară comunistă, 
cu ideologie egalitaristă. 

Pentru ţările grupului nostru de cercetare, scorurile la cele patru dimensiuni, 
obţinute prin metodologia lui Hofstede, sunt prezentate în tabelul nr. 2. 

Tabelul nr.2 
Scoruri naţionale din perspectiva modelului lui Hofstede8 

Ţări9 Distanţa faţă de 
putere 

Individualism Evitarea 
incertitudinii 

Masculinitate Formula finală10 

Indonezia 78 14 48 46 RSMM 
Italia 50 76 75 70 MRRR 
Franţa 68 71 86 43 RRRM 
Mexic 81 30 82 69 RSRR 
România 62 49 65 51 RMRM 

Se poate observa individualitatea fiecărei „formule” culturale, dar şi diversele 
înrudiri. Astfel, România are în comun cu celelalte ţări ale grupului, cu excepţia 
Italiei, distanţa mare faţă de putere. Se distinge prin gradul său mediu de 
individualism, fiind poziţionată diferit şi faţă de cuplul Italia-Franţa (individualism 
ridicat), dar şi faţă de Mexic (individualism scăzut) sau Indonezia (individualism 
practic inexistent). Patru din cele cinci ţări au în comun evitarea semnificativă a 
incertitudinii, excepţia pe această dimensiune fiind Indonezia. În privinţa gradului 
de masculinitate, ne apropiem de Franţa şi Indonezia. 

O particularitate a spaţiului românesc, de confluenţă şi sinteză pe axa est–
vest, Orient–Occident, adesea invocată de culturologii români, poate fi ilustrată de 
punctajele noastre, situate la mijlocul fiecăreia dintre cel patru scale, sau nu 
departe. În comparaţie cu celelalte ţări din grup, apropierea profilului nostru 
cultural de mediană atrage atenţia. Matricea axiologică românească pare a fi 
constituită paradoxal în zona ambivalenţelor, chiar dacă moderate. 

Aprofundarea analizei se impune. Este posibilă, graţie rezultatelor unor 
cercetări româneşti succesive, în medii profesionale diferite, dar pe baza aceleeaşi 
paradigme teoretice. Li se adaugă estimările făcută pentru România de Hofstede 
(Luca, 2005). O sinteză a datelor apare în tabelul nr.3. 
 

7 Egalitatea demografică urban–rural este o realitate a istoriei contemporane a României 
(1985), iar actualmente raportul se menţine echilibrat: urban – 55,2%, rural – 44,8%. 

8 Hofstede’s Dimension of Culture Scales, http://spectrum.troy.edu/~hofscore.htm 
9 Lipsesc datele pentru Republica Moldova, cea de a şasea membră a grupului nostru de 

cercetare. 
10 Cele 100 de puncte ale fiecărei scale, sunt grupate în trei categorii: scăzut (S) 0 – 40, mediu 

(M) 40 – 60, ridicat (R) 60 – 100. 
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Tabelul nr.3 
Rezultatele ale unor cercetări româneşti după modelul lui Hofstede 

Formula generală Autor/Instituţie Anul 
cercetării Mediul DP I EI M 

Iosifescu et al. 
(ISE) 

2002 educaţional 
(profesori) 

R (69) M (58) M (57) R (68) 

Iosifescu, Moraru 
(ISE, SNSPA) 

2004 educaţional 
(profesori) 

R (64) M (59) M (57) R (66) 

S (29) M (49) R (61) S (39) 
S (33) M (49) R (61) S (39) Luca (Interact & 

Gallup România)11 
2005 

 afaceri (manageri)
R (89)11 - - - 

Hofstede 2005 intercultural R (90) S (30) R (90) M (42) 
Media   62,3 49 65,2 50,8 

Se observă că două dintre cele patru scale – distanţa faţă de putere şi cea a 
masculinităţii – prezintă ecart mare al rezultatelor (S→R). Ele reclamă o discuţie 
aparte pentru analiza situaţiei paradoxale pe care puterea şi structura de gen par a le 
avea în spaţiul românesc. 

Avansarea unui complex al puterii este modul prin care, în discutarea 
rezultatelor studiilor Interact & Gallup România, se explică plasarea ambivalentă 
faţă de putere a subiecţilor români (Luca, 2005)12. Pe de o parte, aceştia afirmă 
expres dorinţa plasării în proximitatea puterii, aprecierea manierei democrat-
participative de exercitare a acesteia şi, pe de altă parte, comportamental, preferă 
liderii autoritari şi charismatici, decizia de sus în jos. Se adaugă neangajarea 
iniţiativei şi răspunderii personale în cazul delegării puterii, stilul paternalist al 
statului, organizaţiilor, grupului, familiei etc., ierarhia de tip piramidal, cu un 
singur şef direct, şi nu cea de tip reţea, cu subordonare multiplă, funcţională, 
schimbarea prin crize de jos în sus, dar cu soluţii şi riscuri asumate de sus în jos. 

Stilul german de leadership sau management, bazat pe norme precise şi 
respectarea lor strictă, este respins, deoarece în spaţiul românesc personalizarea 
normei este frecventă. Aceeaşi regulă poate avea maniere diferite de aplicare, în 
funcţie de cine o pune în act. Chiar zicala românească – „omul sfinţeşte locul” – 
poate exprima ascendentul omului care aplică norma, faţă de puterea acesteia. 
Fiind percepută ca aplicabilă în, cel mult, spiritul şi nu litera ei şi, în bună parte la 
latitudinea celui care o aplică, norma este ades resimţită ca o provocare pentru a 
găsi soluţii care să o ocolească sau oculteze. De aici, formele variate ale practicilor 
cu dublu standard, duplicitare, sau ale corupţiei, inclusiv psihologice: îmbunarea, 
îndatorarea, seducerea sau chiar „prizonieratul”, prin servicii indispensabile, a 
deţinătorilor puterii. Aceştia, la rândul lor, au formule proprii de personalizare a 
rolului: răsplata serviciilor şi a disciplinei subordonaţilor faţă de ei, nu neapărat 
 

11 Discrepanţa dintre estimarea lui Hofstede şi rezultatele obţinute, mai ales la prima 
dimensiune, a determinat reluarea cercetării şi avansarea unei a treia valori estimative (89), bazată pe 
observarea comportamentului organizaţional al repondenţilor. 

12 Expresia sa sunt diferenţele foarte mari (29, 33 vs. 89, 90) dintre măsurarea prin chestionar 
şi cea participativ-observativă sau bazată pe analiză comparativă. 
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organizaţionale, prin bunuri simbolice – încredere, proximitate, disponibilitate – 
sau prin cele oferite din „gestiunea”instituţiei/organizaţiei: posturi, titluri, burse, 
poziţii nemeritate în ierarhia valorică. Managerii români afirmă că preferă 
„angajaţii loiali celor performanţi” (Luca, 2005, p. 13), servitutea faţă de lider fiind 
percepută ca marker caracterial. De altfel, „politica” relaţiilor interne (Neculau, 
2007) poate surclasa preocuparea pentru calitatea activităţii. Ierarhia competenţei 
profesionale este astfel parazitată de cea creată prin sistemul de relaţii şi putere, 
acestea fiind influenţate şi întreţinute, uneori, mercantil. Astfel, în cei şaptesprezece 
ani ai postcomunismului românesc, banul s-a legat tot mai direct de putere, 
indiferent de nivelul şi formele acesteia. „A fi”, normă existenţială puternic 
susţinută de spiritualitatea ortodoxă, dominantă în România, este concurată tot mai 
serios de „a avea”. Ceea ce se acumulează poate fi obţinut nu neapărat licit sau pe 
merit. Este unul dintre motivele pentru care o parte a elitei intelectuale tinere 
preferă, după formarea academică iniţială, să se specializeze şi să profeseze în 
străinătate. 

În plus, în virtutea tendinţei de a evita incertitudinea, a fricii de schimbare şi 
a practicilor preponderent colectiviste, au întâietate constrângerile relaţionale în 
raport cu centrarea pe sarcină. Sunt preferate câştigurilor materiale şi simbolice 
securizante: venituri medii, dar sigure, post pe timp nelimitat, stabilitate, linişte, 
armonie, colaborare şi nu competiţie. Pentru a le avea, cel în poziţie dominantă nu 
este contrazis, cel puţin aparent şi direct. A avea o altă opinie decât cea a liderului 
poate fi interpretat ca atac la persoană, intenţie complotistă, tentativă de a atenta la 
unitatea grupului/întreprinderii/instituţiei. 

Puterea unui statut oficial este percepută de deţinătorii ei, în bună parte, ca 
bun personal. Pentru marea masă ea apare ca un dat exterior, în gestionarea căruia 
nu sunt încurajaţi şi nici nu sunt interesaţi să se implice decât cei cu statut de 
„yesmen” sau „chibiţi”. În spaţiul românesc, conştiinţa dimensiunii  contractuale a 
relaţiei de putere nu pare a nelinişti prea tare părţile aflate în joc. Între acestea, 
respectul reciproc autentic este rar.  

Tendinţa relativ frecventă este de a percepe puterea mai degrabă ca 
oportunitate decât ca responsabilitate. În consecinţă, pe de o parte, se constată 
cvasi-inexistenţa practicilor de a da seama periodic de maniera gestionării puterii 
încredinţate sau câştigate. Pare mai normal controlul de sus în jos al puterii, decât 
reversul său. Absenţa sau formalismul unor practici de feed-back pragmatic al 
puterii, cu rol corectiv, explică în parte acumulările explozive şi reglarea sistemelor 
prin forme acute. Puterea trăită ca oportunitate poate explica dorinţa şi practicile de 
ocultare a normelor care limitează mandatele în diversele posturi de conducere. De 
cealaltă parte, a celor conduşi, deresponsabilizarea faţă de normele jocului comun 
face ca funcţia de control a puterii să fie dilatată, supravegherea îndeaproape a 
subordonaţilor, pentru a fi corecţi şi eficienţi, fiind considerată normală. 

Natura puţin pragmatică a raportării la realitate, cu saturaţie afectivă 
semnificativă, se reflectă şi în fenomenologia puterii. Conducerea autoritară 
impune. Apare o legătură mai degrabă emoţională decât raţională cu aceasta. Ea 
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alimentează o raportare ambivalentă: admiraţie şi temere, susţinere şi rejectare, 
„baie de mulţime” şi inflamare contestatară. În ciuda aspiraţiilor democratice, 
memoria noastră colectivă reţine mai cu seamă figurile istorice „de forţă”, şi 
consemnează practica, nu rară, a eliminării violente a persoanei din vârful ierarhiei 
politice. De la înfiinţarea statului român modern (1859) şi până în 1990, cinci 
dintre cei opt şefi ai statului, regi sau preşedinţi, au fost obligaţi să abdice 
(Domnitorul Cuza, regii Carol al-II-lea şi Mihai) sau au fost executaţi (generalul 
Antonescu şi preşedintele Ceauşescu).  

Într-o cercetare naţională cu privire la valorile semnificative pentru calitatea 
vieţii (Popescu, 2002), politica, ca practică a gestiunii puterilor în stat, s-a clasat 
ultima (22%), la mari diferenţe procentuale faţă de cele care o preced în ierarhie: 
familia (95%), munca (92%), religia (78%), prietenii (71%), timpul liber (67%). 
Distanţa mare faţă de putere a primit astfel şi o confirmare sectorială. 

Trecerea de la planurile macro- ale fenomenologiei puterii, anterior discutate,  
la cel personal completează analiza. Privind puterea motivaţional, ca mobil al 
acţiunii personale, o altă cercetare – având ca subiecţi 517 profesori din 28 de şcoli, 
din toate provinciile României − confirmă datele anterioare. Puterea ocupă penultimul 
loc în setul individual de valori, opt la număr13 (Iosifescu, 2004). Şi în datele 
acestei cercetări, paradoxul este prezent. Subiecţii îşi declară apetenţa pentru 
democraţie, dar chiar şi în lumea şcolii româneşti, „şeful este considerat ca având o 
valoare umană mai mare decât a celorlalţi, în virtutea autorităţii formale deţinute” 
(Iosifescu, 2004, p. 8). Distanţa mare faţă de putere este confirmată şi de celelalte 
rezultate. Părinţii cultivă docilitatea copiilor, şcoala este centrată pe materie şi 
profesor, preluarea impersonală şi necritică a informaţiei este acceptată ca firească, 
metodele activ-participative de învăţare sunt excepţia şi nu regula, iniţiativa este 
apanajul profesorului (în clasă) şi al conducerii (în şcoală). 

În concluzie, conform cercetărilor româneşti, bazate pe modelul lui Hofstede, 
paradoxul românesc al poziţionării faţă de putere pare a avea la bază clivajul dintre 
planul aspiraţiilor declarate (participativ-responsabile) şi cel al comportamentului 
preferat (submisiv-dezangajat). Este interesant de urmărit în ce măsură 
reprezentarea socială a puterii „captează” această particularitate.   

3. „EGALITATEA INEGALĂ” SAU DESPRE PUTERE ÎN CHEIA DIFERENŢELOR DE SEX 

Ajunşi în acest punct este firească întrebarea legată de maniera în care s-a 
apropiat psihologia socială de putere, văzută şi ca relaţie între sexe. Inevitabil, prin 
intermediul unor direcţii prioritare ale psihologiei sociale – influenţa socială, 
raporturile interpersonale sau intergrupuri, status-roluri sociale, compararea 
 

13 Influenţată poate de mediul particular al profesiei didactice, centrată pe alter, ierarhia 
rezultată este: 1. stabilitate–ordine; 2. cunoaştere–învăţare; 3. succesul personal; 4. relaţia socială;  
5. trebuinţele primare; 6. empatia; 7. puterea; 8. siguranţa. 
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socială, construirea identităţii individuale şi colective etc. – problematica puterii a 
interferat major cu cea a diferenţelor dintre sexe14. De aici şi până la a pune analiza 
puterii în cheia acestei variabile naturale nu a mai fost decât un pas. Tema a apărut 
ca incitantă, încât un număr special al Revue Internationale de Psychologie Sociale 
să-i fie dedicat: Sexe, gender and power, (10, 1997). Psihologia socială clinică 
pregătise deja terenul (Aubert, Enriquez & Gaulejac 1986; Enriquez, 1986; Pages, 
1986; Barus-Michel, 1991). 

De ce variabila sex şi corolarul său, stereotipurile de gen, par a fi în legătură 
naturală cu fenomenologia puterii? Argumentele diverşilor autori ţin de statutul 
puternic prescriptiv al acţiunii acestei variabile, în raport cu alte variabile sociale. 
Raporturile de putere sunt între oameni reali, clar diferenţiaţi ca femei sau bărbaţi. 
Lecţia aceasta se învaţă de timpuriu, din experienţe directe, pe care alte variabile 
nu le oferă totdeauna şi la orice pas. Sexul este singura variabilă naturală 
dihotomică şi prin aceasta puternic salientă. Faţă de alte stereotipuri, cele de gen 
sunt foarte apropiate de realitatea pe care o rezumă şi, în acelaşi timp, cu o largă 
împărtăşire. Organizarea socială tradiţională, în toate segmentele ei, este marcată 
de dihotomia de sex: de la interese, activităţi şi până la vestimentaţie sau onomastică. 
Dimensiunea sexuală a identităţii, a fi femeie sau bărbat, este fundamentală nu 
numai pentru că are o premisă genetică primară, ci, mai ales, pentru că în cultura 
patriarhală ea înglobează tradiţional toate celelalte determinări. Actorii istoriei, 
eroi naţionali, religioşi, morali, chiar şi Dumnezeu se prezintă, înaintea oricărei 
alte specificări, ca prototipuri ale masculinităţii. (Zavalloni, 1984, p. 367). Dacă o 
judecăm istoric, breşa modernităţii este încă nesemnificativă temporal. 

Pe linia acestor argumente, care pot continua, este firească poziţia celor care 
văd în raporturile dintre sexe, raporturi implicite de poziţionare faţă de putere. 
Egalitatea inegală (Masson-Maret, 1997; Kirchler, 1997) este conceptul care 
surprinde contradicţia dintre planurile normativ şi psihologic. Dacă, în societăţile 
moderne, reglementarea juridică a poziţiei sexelor statuează egalitatea, psihologic, 
aceasta devine o egalitate inegală. În situaţiile de autoevaluare în contexte care 
interferează cu poziţiile de putere, favorizarea instrumentalităţii (caracteristică 
masculină) în detrimentul expresivităţii (caracteristică feminină) apare atât la 
bărbaţi cât şi la femei (Masson-Maret, 1997). Este suficient să reflectăm asupra 
unor sintagme în care sexul persoanei şi calificativele legate de putere sunt alăturate, 
pentru a vedea că, în mod spontan, activăm registre de atribuire şi evaluare diferite. 
Ne gândim la lucruri comparabile şi suntem la fel de pozitivi în aprecierea unui 
bărbat puternic şi a unei femei puternice? Dar în cazul unui bărbat slab şi a unei 
 

14 Subscriem punctului de vedere conform căruia: „iniţial în limba engleză distincţia dintre sex 
şi gen urmărea să separe substratul biologic al fenomenului masculinităţii şi feminităţii, de construcţia 
socială şi culturală a acestor identităţi. Revenirea ulterioară consideră că sexul nu este o realitate 
asocială şi că nu sexul precede genul ci invers, ca ideologie care reglementează şi concepţiile despre 
sex, inclusiv pe cele biologice” (Magyari-Vincze, 2004). 
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femei slabe? Categoric nu, pentru simplul motiv că puterea are miză identitară 
specială în constituirea personalităţii masculine, ceea ce nu mai este valabil în 
cazul femeilor. Acelaşi lucru se întâmplă şi în plan organizaţional în compararea şi 
evaluarea stilurilor de conducere ale bărbaţilor şi femeilor (Kirchler, 1997). 

În plan societal, o analiză plauzibilă a consolidării  mixajului egal–inegal o 
poate oferi discutarea concomitentă a două variabile: pe de o parte, practicile 
sociale, inclusiv oficiale, privitoare la egalitatea sexelor şi, pe de altă parte, 
mentalitatea dominantă privind rolurile de sex. Poziţionarea ortogonală a celor 
două permite delimitarea a patru cadrane: I. acceptarea şi susţinerea, inclusiv prin 
politici de stat (economice, sociale etc.), egalităţii celor două sexe, concomitent cu 
neacceptarea dihotomiei rolurilor de sex, inclusiv în context domestic; II. acceptarea 
şi susţinerea egalităţii sexelor, concomitent cu păstrarea rolurilor tradiţionale, 
complementare, ale celor două sexe; III. neacceptarea egalităţii celor două sexe, 
mai ales pe piaţa muncii, corelată cu respingerea rolurilor tradiţionale ale sexelor şi 
IV. neacceptarea egalităţii sexelor, concomitent cu acceptarea rolurilor lor 
tradiţionale (Voicu, 2002).  

Dacă specificul primului cadran este ilustrat de ţări nordice – Suedia, 
Danemarca – România, ca şi celelalte ţări est-europene, este încadrabilă în cadranul 
al doilea: egalitate şi tradiţionalism. În explicarea acestei stări de fapt intervine 
trecutul recent, deoarece „regimurile comuniste au practicat o politică de promovare 
a egalităţii între cetăţeni, inclusiv egalitatea între sexe. În plus, încurajarea participării 
femeilor la munca plătită în afara casei a susţinut ideea de egalitate deoarece ambii 
membri ai cuplului contribuiau la venitul familiei [...]. Însă ţările respective nu au 
adoptat politici care să încurajeze împărţirea sarcinilor casnice între parteneri, fapt 
care a condus la păstrarea modelului tradiţional, conform căruia femeile trebuie să 
se ocupe de treburile casnice şi de creşterea copiilor” (Voicu, 2002, p. 9). 

Validarea poziţionării ţărilor europene în cadranele amintite o face ultimul 
raport al World Economic Forum. Documentul15 prezintă „harta” diferenţelor 
dintre sexe în 2006. La cei patru parametri urmăriţi (economie, educaţie, stare de 
sănătate, prezenţa femeilor în politică), prin monitorizarea a 115 state (90% din 
populaţia globului), în  primele locuri se situează ţările nordice, cu procente mari 
de reducere a diferenţelor dintre sexe: Suedia (81%), Norvegia (79%), Finlanda 
(79%), Islanda (78%). România ocupă locul 46, cu un procent de 67%, privind 
controlul diferenţelor de sex în politicile şi practicile sale oficiale (educaţie – 99%, 
sănătate – 97%, economie – 67%, politică – 0,07%).  

În planul mentalităţilor însă, diferenţierea tradiţională a rolurilor a rămas. 
Într-o cercetare care a cuprins trei grupe de vârstă (18–29 ani, 30–54 ani, peste 55 ani), 
„mai mult de jumătate dintre subiecţi au considerat că datoria femeii este să se 
ocupe de treburile casei şi a bărbatului să aducă bani în casă” (Popescu, 2003, p. 14). 
Rezultate incitante prezintă acest studiu şi în privinţa perceperii statutelor de putere 
în familie. Deşi, pe ansamblul lotului, este preferat modelul egalitar, în rândul 
 

15 The Global Gender Gap Report 2006, http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Gender% 
20Gap/index.htm  
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tinerilor diferenţele de opinii sunt mari. „De două ori mai mulţi bărbaţi consideră 
că, în familie, ei ar trebui să conducă”, în timp ce femeile nu-şi atribuie acest rol 
(Popescu, 2003, p. 12). 

Dacă pentru judecata şi practica socială din universul puterii, cel puţin în 
unele dintre formele sale instituţionalizate de exercitare, variabila sex este înalt 
operantă în postură de criteriu diferenţiator16, este legitim interesul cercetării pentru 
a identifica reversul medaliei: diferenţele de gen în reprezentarea socială a puterii 
(Nigro, 1989). Reţinem câteva dintre rezultatele colegilor din „grupul MSH”: „în 
evaluarea situaţiilor de putere, studenţii privilegiază scala de evaluare util–inutil, în 
timp ce studentele pe cea cald–rece. Vedem în aceasta o concretizare a diferenţei 
între sexe, teoretizată de Parsons şi Bales (1955) ca activare privilegiată a 
instrumentalităţii sau expresivităţii” (Galli, 1989, p. 56). „Reprezentarea pe care o 
au femeile despre putere este mai puţin structurată decât cea a bărbaţilor. Explicaţia 
ţine de separarea istorică, dar şi contemporană, a femeilor obişnuite de exerciţiul 
puterii” (Acosta Avila & Uribe Patino, 2006, p. 13). 

Este interesant să urmărim în ce măsură şi sub ce formă apare această 
diferenţă în context românesc. Prin mixajul său cultural feminin–masculin, susţinut 
de ambivalenţa egalitate–tradiţionalism, acesta oferă un câmp de analiză suficient 
de provocator. Expectăm că feţele lui Ianus vor avea nu doar compoziţie eclectică, 
dată fiind presiunea concomitenţei referenţială la diferitele accepţiuni ale puterii, 
dar şi culori distincte: bleu (M) şi roz (F). 

4. FEŢELE  LUI  IANUS  VĂZUTE  DE  STUDENŢII  ROMÂNI 

4.1. OBIECTIVELE  STUDIULUI 

În baza argumentelor teoretice anterior discutate, cercetarea realizează o 
analiză a „feţelor” reprezentării sociale a puterii (RSP) prin intermediul comparaţiei 
dintre perspectiva bărbaţilor şi cea a femeilor. Pe de o parte, vizăm să identificăm 
în ce măsură în RSP apar, concomitent, elemente ce ţin de diferitele  ipostaze ale 
puterii (intrinsecă, extrinsecă), dacă ele reflectă elemente ale „complexului puterii” 
şi, pe de altă parte, dacă între „faţa masculină” şi „cea feminină” a lui Ianus sunt 
deosebiri de esenţă sau doar de nuanţă. Plecăm de la premisa că simpla identificare 
a diferenţelor este insuficientă, dacă nu este pusă în balanţă cu elementele comune 
şi raportată la ansamblul reprezentării. 

4.2. SUBIECŢI  ŞI  METODOLOGIE 

a) Lotul de subiecţi 
S-au utilizat răspunsurile a 287 de subiecţi, cu vârste cuprinsă între 18 şi  

36 de ani, cu o medie de vârstă de 21,3 ani, provenind atât din mediul urban, cât şi 
 

16 Într-un context demografic mondial în care cele două sexe au ponderi egale, pentru 
domeniul cel mai legat de putere, politica, diferenţa de implicare bărbaţi–femeii este foarte mare 
(85%), în condiţiile în care, în plan economic, această diferenţă este sub jumătate (49%). The Global 
Gender Gap Raport 2006, p. 12. 
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din mediul rural. Subiecţii au fost studenţi la specializări socio-umane (psihologie, 
istorie, sociologie) din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi, în anul I 
şi II. În funcţie de metodele utilizate în vederea culegerii datelor, mărimea şi 
componenţa pe sexe a fost următoarea: 

SEX 
 

Feminin Masculin 
Asociaţia de cuvinte 60 60 

Interviul 20 20 METODE 

Diferenţiatorul semantic 77 50 

b) Metodologia de cercetare17 
Pentru a obţine o reprezentare edificatoare a unui obiect social este absolut 

necesară respectarea unui principiu cu largă recunoaştere: abordarea plurimetodologică 
a acestuia (Moscovici, 1986; Abric, 1994; Curelaru, 2006). Conformându-ne, studiul 
de faţă a valorificat datele obţinute prin trei metode:  

1. Metoda asociaţiei  
Utilizând un singur cuvânt inductor, putere, li s-a cerut subiecţilor să noteze 

primele cinci cuvinte care le-au venit în minte în legătură cu acest stimul şi să 
justifice asocierile respective. Avantajele acestei metode sunt date de viteza mare 
de lucru şi de accesul la producţia spontană  a subiectului, nemodificată de logica şi 
constrângerile unui act discursiv. Nu lipsit de importanţă este şi aspectul potrivit 
căruia asociaţia de cuvinte permite actualizarea elementelor implicite sau latente 
care, după cum remarca De Rosa (1988), sunt mascate de producţiile discursive.  
A treia sarcină a subiecţilor a fost să aleagă dintre asociaţiile emise primele trei, 
cele mai relevante şi să le precizeze ordinea. A patra cerinţă a constat în 
repartizarea de puncte, după importanţă, celor trei cuvinte alese, astfel încât suma 
punctelor sa fie 10. Se remarcă faptul că dimensiunii evaluative a sarcinii i s-au 
acordat două ocazii. 

2. Metoda interviului 
Interviul semi-structurat a fost utilizat în vederea culegerii de date pentru o 

analiză de conţinut aprofundată. Ghidul de interviu a cuprins 24 de întrebări vizând 
informaţii referitoare la: semnificaţia puterii, contextele exercitării ei, existenţa 
unei puteri „forte”, raportul individ-putere, reacţiile în faţa puterii, caracterizarea 
persoanelor care deţin puterea, formele acesteia, simbolurile puterii, culorile 
asociate ei, mijloace de obţinere şi deţinere a puterii, expectanţa personală faţă de 
deţinerea puterii etc.  
 

17 Deoarece, în volum, metodologia grupului nostru este prezentată pe larg, precizăm acum 
doar tehnicile care au stat la baza prezentului studiu. 
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3. Metoda diferenţiatorului semantic 
Cuvântul putere şi încă zece dintre cele care au obţinut frecvenţe mari la 

asociaţia liberă au fost supuse evaluării printr-un diferenţiator semantic construit 
după etapele şi parametrii tehnicii lui Osgood (1964). Subiecţii români au avut de 
evaluat 11 cuvinte prin intermediul a 12 perechi de adjective polare, fiecare cu o 
scală în 7 trepte (1-maxim, 7-minim). 

4.3. PREZENTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR 

Datele culese au fost supuse unei prelucrări complexe şi variate, utilizându-se 
atât metode calitative, cât şi metode cantitative. Pentru o mai lesnicioasă urmărire a 
lor, prezentăm pe rând modalităţile de analiză a datelor şi discutarea rezultatelor în 
funcţie de metoda utilizată.  

1. Metoda asociaţiei: RSP – UN IANUS COMPOZIT  
Utilizarea asociaţiei a permis identificarea elementelor structurale ale 

reprezentării sociale a puterii: nucleul central şi elementele periferice. Ca răspuns 
la cuvântul inductor, cei 120 de subiecţi au produs un număr total de 859 evocări 
(cu o medie de 7,1 evocări/subiect – !!!), bazate pe 252 de cuvinte diferite. 
Numărul mediu mare de evocări pe persoană se datorează faptului că subiecţii au 
încercat să cuprindă cât mai multe aspecte, ceea ce poate dovedi fie o raportare 
interesată şi nuanţată la fenomenologia puterii, fie complexitatea obiectului 
reprezentat, plurisemantic, greu de redus la cele 5 cuvinte cerute.    

Procedura de tratament a evocărilor  obţinute prin asociaţie este cea a lui 
Vergès (1992). Aceasta constă în determinarea centralităţii reprezentării sociale 
prin realizarea unei congruenţe între frecvenţa de apariţie a unor elemente şi 
rangul de apariţie al acestora18. Din punct de vedere statistic, pentru prelucrarea 
datelor s-a utilizat programul computerizat propus de însuşi autorul acestei metode 
de analiză, programul Evoc2000. 

Raportându-ne la frecvenţa fiecărui termen, au fost reţinuţi cei care au fost 
evocaţi de către cel puţin 10% dintre subiecţi, fiind menţionaţi de cel puţin 12 ori. 
Este de subliniat că primii cinci termeni acoperă 23,4% dintre evocări, iar toţi 
doisprezece mai mult de 1/3 (35,3%) din totalul evocărilor asociate puterii. Faptul 
este semnificativ pentru gradul de focalizare relativ ridicat pe care îl dovedeşte 
reprezentarea investigată.  

Calculând rangul mediu al importanţei acestor evocări, rezultă că acesta este 3. 
Astfel, pornind de la termenii cu o frecvenţă mai mare sau egală cu 12 (stabilind ca 

 
18 Unii autori au propus trei indicatori: frecvenţa evocărilor, rangul de apariţie şi rangul 

importanţei. Întrucât în studiul de faţă, subiecţilor li s-a cerut aranjarea în ordinea importanţei a 
primelor trei evocări, s-au reţinut spre analiză frecvenţa termenilor şi rangul mediu al importanţei (în 
baza de date au fost trecuţi primii trei termeni consideraţi importanţi şi apoi ceilalţi doi, în ordinea în 
care au fost evocaţi). 



 Luminiţa Iacob, Adrian Neculau 14 18 

frecvenţă intermediară, de delimitare, 18) şi de la rangul mediu al importanţei 
acestora (3), s-a realizat un tabel cu dublă intrare. În această structură (tabelul nr. 4) 
cadranul din stânga–sus cuprinde elementele care au cea mai mare probabilitate de 
a fi centrale, iar cadranul din dreapta–jos indică elementele periferice ale 
reprezentării. 

Se observă cu uşurinţă faptul că termenul cel mai frecvent forţă nu este şi cel 
mai important. Astfel, forţa (50) şi tăria (42) sunt termeni asociaţi frecvent puterii, 
dar nu sunt recunoscuţi drept importanţi în definiţia acesteia. În schimb, relaţia 
dintre putere şi bani pare a fi centrală. Analizând argumentările oferite de subiecţi, 
reiese că banii sunt consideraţi atât ca premisă de obţinere şi menţinere a puterii, 
miză a ei, consecinţă a acestui statut, dar şi mijloc de exercitare a puterii. O 
explicaţie a acestei centralităţi îşi poate avea originea în nivelul economic scăzut al 
societăţii româneşti din zilele noastre, banul devenind astfel un fel de „obsesie”, 
ajungând să fie considerat calea de obţinere şi rezolvare a aproape orice: poziţie 
profesională, sănătate, notorietate, pavăză în faţa justiţiei etc. În plus, perceperea 
clasei politice din România, ca fiind excesiv dominată de propriile interese faţă de 
cele generale, poate contribui la ascendenţa lui „a avea” (bani-monopol) faţă de 
atributele relaţionale (autoritate-independenţă-influenţă) din nucleul reprezentării. 

Tabelul nr. 4 
Cadranele frecvenţă – importanţă pentru lotul întreg 

 Rang mediu 
 Sub 3 Peste şi egal cu 3 

 
 

Peste şi egală 
cu 18 

Bani (43) 
Autoritate (33) 
Monopol (33) 

Independenţă (19) 
Influenţă (18) 

Forţă (50) 
Tărie (42) 

 
 
 

Frecvenţă 
 

 
Sub 18 

Inteligenţă (15) 
Bogăţie (12) 
Curaj (12) 

Siguranţă (13) 

Dominare (13) 

La fel de plauzibilă explicativ este şi practica românească a identificării 
puterii mai ales ca voinţă personală decât ca sistem, prin oamenii care o exercită, în 
detrimentul forţei cadrului normativ. Este ilustrativ faptul că printre elementele 
nucleului central nu s-au calificat cuvinte sau expresii ca lege, contract social, 
garant, responsabilitate, context, ideologie. 

Extinzând analiza, cele 12 repere frecvente ale reprezentării indică 
poziţionarea ambivalentă a subiecţilor. Ei au vizat deopotrivă şi puterea intrinsecă, 
faţă de sine (forţă, tărie, independenţă, inteligenţă, siguranţă, curaj) şi pe cea 
extrinsecă, de raportare interpersonală sau instituţională (autoritate, influenţă, 
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dominare). Sesizăm că, dintre cele patru accepţiuni uzuale ale puterii în ştiinţele 
socio-umane – ca atribut personal, ca funcţie, ca relaţie şi ca sistem (Neculau, 
2007) – sunt privilegiate prima şi a treia.  

Prelucrarea datelor, rezultate din cea de-a patra sarcină pe care subiecţii au 
avut-o de îndeplinit („oferiţi punctaje celor trei cuvinte subliniate, astfel încât suma 
acestora să fie 10”), clarifică poziţiile din structura reprezentării. Suma punctajelor 
obţinute este: 86 puncte pentru bani, câte 76 de puncte pentru autoritate şi 
monopol, 44 de puncte pentru independenţă, 37 de puncte pentru inteligenţă, 34 de 
puncte pentru influenţă şi 19 puncte pentru dominare. Analiza statistică arată că nu 
există diferenţe semnificative din punct de vedere al importanţei acordate de 
subiecţi tripletului bani–autoritate–monopol. În schimb, între autoritate/monopol şi 
independenţă există diferenţe semnificative (t = 2.96; p<0.01), ceea ce înseamnă că 
subiecţii fac distincţie semnificativă între primele trei elemente şi celelalte. 
Apreciem că poziţia înaltă a termenilor autoritate şi monopol poate fi o validare, în 
plan reprezentaţional, a distanţei mari faţă de putere, în condiţiile în care amândouă 
au în subsidiar ideea de inegalitate.  

Astfel, la o primă analiză, IANUS are deja conturate cele două chipuri: faţa 
puterii intrinseci, a individului în raport cu sine, şi pe cea extrinsecă. Este un zeu 
cu monezi şi fulgere (autoritatea) pe post de ochi. Funcţiile pe care le îndeplineşte 
şi sistemul în care evoluează nu apar în prim planul reprezentării.  

Utilizând aceleaşi proceduri statistice pentru  analiza datelor provenite de la 
categoriile de subiecţi după variabila sex, rezultatele prezintă asemănări dar şi 
deosebiri faţă de reprezentarea generală. Tabelele nr. 5 şi 6 ilustrează aceasta. 
Pentru ambele categorii s-a reţinut ca frecvenţă minimală cifra 6, reprezentând 
răspunsurile a cel puţin 10% dintre subiecţi. Frecvenţa intermediară a fost stabilită 
la 10, iar rangul mediu este, în continuare, 3. 

Tabelul nr. 5 
Cadranele frecvenţă – importanţă pentru subiecţii de sex feminin 

 Rang mediu 
 Sub 3 Peste şi egal cu 3 

 
 

Peste şi egală cu 10 

Bani (22) 
Autoritate (20) 
Monopol (20) 
Independenţă (12) 
Inteligenţă (12) 

Forţă (24) 
Tărie (19) 
Influenţă (12) 

 
 
 
 

Frecvenţă 
  

Sub 10 
Siguranţă (8) 
Bogăţie (6) 
 

Dominare(6) 
Curaj (6) 
Decizii (6) 
Supremaţie (6) 
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Tabelul nr. 6 
Cadranele frecvenţă – importanţă pentru subiecţii de sex masculin 

 Rang mediu 
 Sub 3 Peste şi egal cu 3 

 
Peste şi egală cu 10 

Bani (21) 
Autoritate (13) 
Monopol (13) 

Forţă (24) 
Tărie (19) 
 

 
 

Frecvenţă 
  

Sub 10 
Corupere (7) 
Bogăţie (6) 
Abilitate (6) 
Curaj (6) 
Influenţă (6) 

Dominare (7) 
Independenţă (7) 
Manipulare (7) 
Minciună (7) 

Faţă de tabloul general cu 12 elemente, cele două sunt mai cuprinzătoare cu 
câte două cuvinte fiecare. În ciuda componenţei numerice identice (14F, 14M), se 
remarcă focalizarea mai accentuată a băieţilor, atât la nivelul termenilor cu 
frecvenţă mare (peste 12) sau foarte mare (peste 19). Interesantă este şi diferenţa de 
frecvenţă la două dintre elementele nucleului: autoritate (20F, 13M) şi monopol 
(20F, 13 M), ceea ce ne indică ponderile propulsării lor în poziţiile pe care le ocupă 
în reprezentarea generală. Doar pentru femei, inteligenţa şi independenţa sunt 
elemente centrale ale puterii, în timp ce, autoritatea, monopolul şi banii sunt egal 
prezente. Cele trei cuvinte au, însă, statut diferit. Nu doar sub aspectul frecvenţelor, 
cum s-a precizat deja, pentru primele două, dar şi ca importanţă, există diferenţe 
semnificative între băieţi şi fete. Cele din urmă acordă un scor mai mult decât 
dublu acestor atribute (F=54 puncte, M=22 puncte). 

În cazul elementului focal al reprezentării, banii, este interesantă combinaţia 
existentă: egalitate de frecvenţă (F=22, M=21), dar inegalitate ca importanţă (14 
puncte în plus, la fete). Subliniem şi deosebirea în încadrarea lor tematică. Pentru 
băieţi, banii sunt, în principal, mijloace de câştigare şi exercitare a puterii şi, în plan 
secund, elemente corelate puterii. Pentru fete, pe lângă investirea banilor cu statutul 
de mijloace, apar încă trei categorii: banii = elemente corelate puterii, banii = 
condiţii ale puterii, banii = consecinţe ale puterii. O a cincea categorie, apărută doar 
la grupul masculin (banii = obiect al puterii), face ca din totalul de 252 de cuvinte 
diferite obţinute, banul să se situeze pe primul loc în seria evocărilor pluritematice. 
Este o confirmare suplimentară a poziţiei sale speciale în cadrul nucleului central. 

În structura ambelor reprezentări, apar 4  elemente noi faţă de reprezentarea 
generală. Acestea sunt inteligenţa, siguranţa, supremaţia şi deciziile, pentru femei 
şi coruperea, manipularea, minciuna, şi abilitatea la bărbaţi. Se pot observa 
valenţele lor diferite. În reprezentarea fetelor, acestea sunt pozitive şi cu miză 
importantă, primul termen aparţinând chiar nodului central. În cazul băieţilor, 
valenţele sunt negative, dar de mai mic impact.  
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Prin conţinut, cu 10 elemente comune din 14, cele două reprezentări par a nu 
se diferenţia foarte mult. Dacă, totuşi, rămânem strict la deosebirile de la nivelul 
nucleului central, putem observa faptul că, mai mult decât băieţii, fetele au avut în 
vedere nu doar puterea extrinsecă conferită de statutele de putere (bani, autoritate, 
monopol) –, ci şi pe cea intrinsecă a personalităţii puternice (inteligenţă, influenţă). 
Aceasta ar putea explica şi conotaţia pozitivă superioară a reprezentării lor.   

Revenind, în baza noilor date, la metafora mitologică, am putea aprecia că 
la feţele lui Ianus, ca simbol al puterii, în cazul lotului românesc, „au lucrat” doi 
sculptori: un bărbat şi o femeie. Fiecare la câte una, dar după acelaşi mulaj. Au 
rezultat chipuri cu aer comun, de familie, dar nu identice, deşi cuprind în proporţie 
de 71% aceleaşi elemente. Faţa creată de sculptor este mai concentrată şi tuşată, 
mai impersonală şi ascunsă, având în locul ochilor, ca elemente centrale, banii şi 
fulgerele autorităţii. Faţa realizată de sculptoriţă, are liniile mai moi, este mai 
personală, deschisă şi senină, chiar dacă, paradoxal, pe acest chip banii şi 
fulgerele ochilor strălucesc de două ori mai intens.  

2. Metoda interviului: RSP – UN IANUS COMPLEMENTAR 
Prelucrarea răspunsurilor subiecţilor la cele 24 de întrebări ale interviului s-a 

realizat într-o primă fază prin analiza clasică  de conţinut. Astfel, pentru fiecare 
întrebare s-au obţinut de la 3 la 13 categorii de răspunsuri. Pentru a stabili dacă 
diferenţele dintre aceste categorii sunt semnificative din punct de vedere statistic, 
s-a utilizat testul pentru date neparametrice, chi-pătrat. În prezentarea rezultatelor, 
am optat pentru  gruparea lor tematică, concomitent cu semnalarea, acolo unde au 
apărut, diferenţelor pe categorii de sex19.  

PUTEREA  ÎNSEAMNĂ  DOMINARE  PENTRU  FEMEI  ŞI   
INFLUENŢĂ  PENTRU  BĂRBAŢI (întrebările 1 şi 2) 

În cazul caracterizării puterii ca fenomen social, se manifestă clar preferinţa 
subiecţilor pentru răspunsurile din categoria „dominare” (χ 2= 24,00; p<0,05), faţă 
de opţiunea pentru alte categorii de răspunsuri, cum ar fi „ajutorarea celorlalţi”, 
„superioritate”, „influenţă”, „leadership” etc. (figura nr.1). Rezultatul este în acord 
cu distanţa mare faţă de putere, identificată ca dimensiune a spaţiului nostru 
cultural, conform modelul lui Hofstede. Şi studenţii români, ca şi celelalte categorii 
profesionale investigate în România – profesori (Iosifescu, 2004), manageri (Luca, 
2005) – văd puterea mai degrabă în aspectele ei forte şi ca inegalitate impusă, decât 
în termenii unui contract social, reglat de norme mutual negociabile. Pare a avea 
prioritate perspectiva structural-funcţionalistă faţă de cea strategică sau 
constructivistă asupra puterii (Leclerc, 1999). 
 

19 Pentru a verifica aceasta, testul chi-pătrat a fost aplicat pentru categoriile de răspunsuri  din 
interiorul fiecăreia dintre cele două grupe de subiecţi. 
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Figura nr. 1 – Lotul întreg. 

Aplicând testul chi-pătrat separat pentru răspunsurile oferite de femei, 
respectiv bărbaţi, rezultă o valoare semnificativă a testului doar în cazul celor din 
urmă. Pentru grupul masculin, rezultatele arată că puterea semnifică mai întâi 
„influenţă” şi abia apoi „dominare” (χ2=13, 20; p<0,01). Aşadar, reprezentarea 
puterii pentru grupul masculin semnifică mai ales poziţionare activă, exercitarea 
capacităţii de a-i determina pe alţii, de a-i convinge, poate chiar de a-i manipula. 
Nu în ultimul rând, influenţa este pentru acest grup o formă de conducere, o forţă 
psihică şi fizică exprimată în raport cu ceilalţi (figura nr. 2).  

 
Figura nr. 2 – Grupul masculin. 

OAMENII  ÎŞI  DORESC  PUTEREA,  DAR  FEMEILE,  ÎN  SPECIAL,  
PREFERĂ  SĂ  SE  SUPUNĂ 

În analiza datelor la întrebarea nr. 5 – „Oamenii îşi doresc puterea, o refuză 
sau sunt dezinteresaţi de ea?”, verificarea statistică (χ 2= 55,40; p<0,01) arată că 
aprecierea faptului că oamenii îşi doresc puterea diferă semnificativ de celelalte 
categorii de răspunsuri. Poziţia comună a celor două grupe (F:χ 2= 16,30; p<0,01; 
M: χ2=27,20; p<0,01) este ilustrată în figura nr. 3. 

Statutul de deţinător al puterii apare ca un nivel de aspiraţie pentru 
majoritatea subiecţilor noştri. Rezultatul este în relativ acord cu date menţionate de 
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alte cercetări pentru aceeaşi categorie de vârstă, tineri, (Popescu, 2003), dar în 
dezacord cu rezultatele obţinute pentru adulţi (Popescu, 2002, Iosifescu, 2004, 
Luca, 2005). Apar, în categoria altor răspunsuri, nesemnificative însă statistic, o 
serie de nuanţări, cum ar fi contradicţiile dintre nivelul motivaţional (înalt) şi 
planul abilităţilor comportamentale (restrâns), sau între esenţă şi aparenţă, în sensul 
că unii oamenii, deşi îşi doresc puterea, o refuză din anumite motive (teama de 
responsabilităţi, perturbarea funcţiilor puterii prin corupţie etc., sacrificarea 
libertăţii personale). Un intervievat sintetiza: Cei care o înţeleg cu adevărat o 
refuză, dar majoritatea îşi doreşte să o deţină; poate doar sfinţii sunt dezinteresaţi 
(S.10) .  

 

Figura nr. 3 – Evaluarea angajării în deţinerea puterii 

În ciuda opţiunii anterioare, subiecţii, indiferent de sexul lor, recunosc faptul 
că oamenii preferă să se supună (întrebarea nr. 6: χ2= 33,50; p<0,01) pentru că le 
lipseşte soluţia personală, le este teamă de responsabilităţi sau pur şi simplu pentru 
că aşa este mai comod. O altă explicaţie plauzibilă este oferită de subiecţii înşişi: 
individual se conduc, social sunt conduşi (S. 8); oamenii doresc să fie conduşi, dar 
să simtă că deţin puterea (S. 40). Simultaneitatea planurilor de referinţă ale 
subiecţilor, psihologic şi social, puterea ca atribut personal, dar şi ca sistem 
instituţional, prezentă în poziţionarea majorităţii intervievaţilor, explică aceste 
asumări paradoxale. Aceste poziţionări ambivalente, pot fi şi o ilustrare a 
„complexului puterii”, identificat în spaţiul culturii organizaţionale româneşti 
(Luca, 2005), discutat în secţiunea B a acestui studiu. De altfel, dimensiunea 
paradoxală, identificată de noi ca trăsătură a RSP a subiecţilor români, a făcut 
obiectul unei analize anterioare (Neculau, Iacob, Boza, 2006). 

În cazul comportamentului obedient, opţiunea este semnificativă statistic doar 
în cazul grupului feminin (χ 2= 9,10; p<0,05 – figura nr. 4). Explicaţia acestui 
rezultat pare a-şi avea sursa în însăşi natura caracteristicilor celor două sexe: 
femeile, preferând dimensiunea relaţională a vieţii, acceptă să se supună, să fie 
protejate şi îndrumate, pe când bărbaţii preferă să aibă iniţiative, să dea directive, 
să se autodefinească prin „testul puterii”. Începută în cheia măsurării forţei fizice, 
această miză, prin excelenţă masculină, trece ulterior în plan social şi psihologic cu 
statut de axă identitară. 
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Figura nr. 4 – Reacţia grupului feminin faţă de exercitarea puterii. 

TEAMA  DE  PUTERE – ÎNTRE  NEÎNCREDEREA  ÎN  SINE  ŞI  
FUGA  DE  RESPONSABILITĂŢI 

La întrebarea De ce le este oamenilor teamă de putere? (întrebarea nr. 7), 
valoarea testului pentru întreg lotul de subiecţi este semnificativă pentru categoria 
„neîncredere în sine” (χ2= 16,10; p<0,01). Astfel, cauza fricii de putere este una de 
natură interioară, concretizată în slăbiciunea eului, lipsa autocontrolului, existenţa 
complexelor etc., toate acestea reunite în neîncrederea în propriile forţe. Din nou 
este ales ca referinţă planul psihologic. 

Aplicând chi-pătrat pentru fiecare dintre cele două categorii de subiecţi, 
rezultă valori semnificative pentru ambele, dar reflectând rezultate diferite (figura 
nr. 5). În subgrupul studentelor (χ2= 20,50; p<0,01), rezultatele arată preferinţa 
pentru categoria neîncredere în sine, ca şi în grupul mare. Însă, în subgrupul 
studenţilor, testul este semnificativ pentru altă categorie teama de responsabilităţi 
(χ 2= 12,40; p<0,05). Faptul că bărbaţii au dat aceste răspunsuri poate evidenţia 
ideea că ei de obicei gândesc în termeni de acţiune, pe când femeile situează teama 
de putere la  nivelul complexelor determinate de statutul, de regulă, neangajat sau 
subordonat pe care îl au în relaţiile de putere. 

 
Figura nr. 5 – Teama de putere. Diferenţe după variabila sex. 
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PORTRETUL  PERSOANEI  DEŢINĂTOARE  DE  PUTERE  (întrebările nr. 8, 9, 10, 11) 

FETELE consideră că o persoană care deţine puterea are următoarele 
caracteristici:  

• trăsături de caracter, atât pozitive cât şi negative: spirit de luptător, caritabil 
dar şi mândru, superior, snob, arogant; 

• transformarea persoanei în sens pozitiv: câştigarea independenţei, ajutorarea 
celorlalţi, maturizarea, îmbunătăţirea capacităţii de comunicare. 

BĂIEŢII apreciază următoarele caracteristici: 
• aspect fizic important: haine scumpe, bunuri materiale, mers şi privire sigură; 
• trăsături de caracter, atât pozitive cât şi negative: siguranţă, îndrăzneală, 

dinamism, trufie, dominare; 
• transformarea persoanei în sens negativ: oportunism, îngâmfare, mitomanie, 

abuz, manipulare, impertinenţă. 
Este oarecum surprinzătoare opţiunea băieţilor, şi nu a fetelor, pentru existenţa 

unui „portret fizic” al deţinătorilor puterii. Explicaţia atenţiei acordate semnelor 
externe ale puterii – ţinută, îmbrăcăminte, posesiune – de către băieţi ar putea fi 
legată de statutul particular al puterii în lumea masculină: valoare importantă, cu 
miză concurenţială şi identitară.  

În ceea ce priveşte aspectul modificărilor prin care trec oamenii deţinători ai 
puterii, subiecţii au fost de acord că puterea îi transformă pe cei care o deţin 
(χ2=36,10; p<0,01). În categoria răspunsurilor care subliniază faptul că puterea îi 
transformă pe cei care o deţin, doar 11 răspunsuri indică o transformare pozitivă 
(câştigarea independenţei, întrajutorare, responsabilitate, maturizare, îmbunătăţirea 
capacităţilor de comunicare etc.), în timp ce 23 de răspunsuri subliniază modificarea în 
sens negativ (oportunism, îngâmfare, mitomanie, impertinenţă, abuz, manipulare etc.). 
Dacă transformăm categoria „da” în subdiviziunile „da, în sens pozitiv” şi „da, în 
sens negativ”, vom avea diferenţe semnificative în favoarea celei de a doua (figura 
nr. 6). O exprimare plastică oferă unul dintre subiecţi: câştigarea şi asumarea 
puterii modifică oamenii. În primul rând, puterea corupe sufletul. Dacă treci totuşi 
de acest test, trebuie să te schimbi odată cu asumarea responsabilităţilor. Din 
păcate, majoritatea ori a plecat la drum fără suflet, ori şi-l vinde pentru a câştiga 
(S.4). 

Aceleaşi rezultate semnificative se păstrează şi în cazul comparării celor două 
categorii de subiecţi. Răspunsurile conotate pozitiv aparţin în majoritate femeilor. 
În cazul bărbaţilor, toţi au fost de acord că puterea transformă oamenii, dar 
majoritatea răspunsurilor a fost conotată negativ. Acest lucru ar putea fi explicat, 
fie prin atitudinea mai tolerantă a femeilor, fie prin miza mai mică pe care o 
reprezintă puterea în universul feminin, fie prin lipsa exerciţiului concret al puterii, 
ceea ce poate favoriza idealizarea consecinţelor ei. 
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pozitiv
negativ

 
Figura nr. 6 – Modificări de personalitate generate de deţinerea puterii. 

REACŢII  EMOŢIONALE  ÎN  FAŢA  PUTERII  (întrebările nr. 12, 13) 

Întrebaţi cum reacţionează atunci când asupra lor se exercită puterea, subiecţii au 
răspuns că acţionează în funcţie de situaţie, de persoana care deţine puterea, de 
motivaţia exercitării puterii şi de modalitatea pusă în act. Aşadar, subiecţii manifestă 
preferinţă semnificativă (χ2=30,80; p<0,01) pentru un comportament diferenţiat, 
mergând de la supunere la revoltă. Pentru ca oamenii să se supună unei situaţii de 
putere, aceasta trebuie să fie îndreptăţită, cel care o exercită să fie corect, cinstit şi, 
nu în ultimul rând,  situaţia să ofere un anumit beneficiu persoanei în cauză. Acest 
pattern comportamental al grupului general se regăseşte semnificativ doar în 
categoria fetelor (χ2=9,20; p<0,03). Băieţii optează, pe lângă contextualizare 
(„depinde” – 65%) şi pentru „nesupunere” (35%).  

Întrebaţi cum se simt atunci când îşi exercită puterea asupra altora, un număr 
semnificativ de subiecţi recunoaşte că se simte bine (χ2= 28,750; p<0,01). Aceste 
date sunt în concordanţă cu rezultatele conform cărora oamenii îşi doresc puterea. 
Este normal ca atunci când o anumită dorinţă este îndeplinită, trăirile afective să se 
afle în sfera pozitivă. Analiza pe categorii în funcţie de sexul subiecţilor indică 
rezultate semnificative doar în cadrul grupului de femei (χ2

=9,10; p<0,05). În cazul 
băieţilor, sunt precizate două categorii de trăiri: „mă simt bine” – 35%; „mă simt 
rău” – 30%. Interpretăm diferenţele de răspuns prin planurile diferite activate de 
această întrebare: în cazul fetelor, un plan ideal, cel al unor ipotetice situaţii de 
putere, în cazul băieţilor, un plan real, al rememorării unor experienţe trăite în 
situaţii de putere.  

ARE  PUTEREA  CULOAREA  ROŞIE?  (întrebarea nr. 21) 

Categoriile de culori oferite ca răspuns la această întrebare sunt: 1. negru;  
2. violet; 3. roşu; 4. alb; 5. albastru; 6. galben; 7. verde. Valoarea semnificativă a 
testului statistic (χ2=19,85; p<0,03) indică preferinţa subiecţilor pentru roşu. (figura 
nr. 7). Subiecţii au ales această culoare deoarece inspiră dinamism, putere materială, 
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atracţie, viaţă, sânge, agresivitate(S15). Analizând datele separat, rezultate 
semnificative şi în acord cu acest pattern se înregistrează doar în cadrul grupului 
feminin (χ2=22,70; p<0,01). Roşul este, de altfel, o culoare preferată de femei şi 
atribuită în general lor. În cazul băieţilor, patru culori sunt concurente: albastru – 
25%, roşu – 20%, alb – 20%, negru – 20%. Faptul poate semnifica o mai completă 
şi nuanţată reprezentare a puterii de către băieţi, dar şi tentativa de a ocoli 
simbolizarea stereotipă, fapt ce se poate regăsi în argumentarea opţiunilor lor: 
negru, deoarece puterea este un lucru rău (S.1); negru, ca hăul cosmic (S.3); 
albastru, pentru că regii au «sânge albastru» şi pentru că reprezintă infinitul, 
divinul (S.7); albastru, este rece, distinsă (S.9); alb, neutralitate, libertate absolută 
(S.27).  

 
Figura nr. 7 – Culorile puterii în lotul general şi în grupul feminin. 

Rezultatele la celelalte întrebări, la care nu s-au obţinut diferenţe semnificative 
între răspunsurile bărbaţilor şi femeilor, sunt sintetizate în afirmaţiile următoare: 

• Puterea este un fenomen general, incluzând puterea fizică, socială, 
intelectuală, spirituală etc.; 

• Puterea forte constă în extremismul caracteristicilor sale; 
• Oamenii care deţin puterea sunt flataţi de ceilalţi din interes, oportunism şi 

nu din admiraţie; 
• Puterea charismatică pare a fi mai mult un dat aptitudinal şi se distinge prin 

mijloacele democratice de exercitare, deţinătorul fiind persuasiv, extrovert, 
amabil, cu bune capacitaţi de comunicare; 

• Nu se poate imagina o societate fără putere; 
• Principalul simbol al puterii este banul; 
• Posibilitatea de a deţine personal puterea este valorizată, principalul mijloc 

întrevăzut fiind calităţile personale. 
Revenind, pentru o nouă concluzie la metafora miticului IANUS, se poate 

observa cum răspunsurile subiecţilor intervievaţi ne-au permis să constatăm că 
există, în fapt, un echilibru relativ între elementelor comune şi cele diferite. Acesta 
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nu se sesizează uşor, deoarece «cei doi sculptori» au lucrat diferenţele din 
«materiale» ades complementare: dominare vs. influenţă, neîncredere în sine vs. 
teamă de responsabilitate, supunere vs. reacţie contextualizată, schimbări pozitive vs. 
negative, roşu vs. albastru, puterea ca atribut personal vs. puterea ca atribut 
relaţional şi funcţional etc. 

3. Diferenţiatorul semantic: RSP – UN IANUS masculin, UN IANUS feminin 
Dacă primele două metode au contribuit direct la identificarea reprezentării 

sociale a puterii, diferenţiatorul semantic a avut ca menire reperarea valorizării 
acestui obiect social şi măsurarea eventualelor diferenţe între băieţi şi fete. 
Reamintim că termenul putere şi zece dintre cuvintele asociate acestuia (bani, 
autoritate, forţă, influenţă, inteligenţă, bogăţie, lider, preşedinte, voinţă, politică)  
au fost trecute de către cei 127 de subiecţi (77 fete, 50 băieţi) prin cele 12 scale de 
adjective ale diferenţiatorului semantic. Profilurile evaluative ale puterii pot fi 
urmărite în figura nr. 8. Principalele rezultate obţinute în evaluarea puterii indică:  
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Figura nr. 8 – Profilurile puterii la cele două subloturi. 

1. Cu două excepţii, justeţe şi agitaţie, valorizarea puterii se menţine în 
intervalul de la mijlocul scalei, cea a valorilor medii. 

2. Este de subliniat că băieţii şi fetele sunt concordanţi în evaluările lor la 11 
din cele 12 scale adjectivale. Excepţie face a cincea scală, masculinitate–
feminitate, singura care oferă diferenţe semnificative (t125=3,53; p<0,001). 

3. Patternul general, întâlnit la cele 11 cuvinte evaluate, se regăseşte şi în 
cazul puterii: băieţii oferă valori mai mari¸ chiar dacă nu şi semnificative, 
la 9 din cele 12 scale (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12). Fetele o fac la două scale:  
4 – frumos–urât; 10 – complex–simplu.  
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4. La două dintre scale, băieţii şi fetele sunt extrem de apropiaţi în evaluarea 
puterii (scala 2 – superior–inferior; scala 7 – victorios–învins) pentru ca la 
scala calm–agitat să fie chiar identici în apreciere. Pe ansamblul 
diferenţiatorului, aceasta scor (5, 18) constituie cea mai drastică judecată 
evaluativă, încadrând puterea în categoria fenomenelor foarte agitate.  

5. În evaluarea puterii, fetele oferă cel mai ridicat scor pentru complexitate, 
iar băieţii pentru forţa acesteia. 

În prezenţa a numeroase asemănări, cele două subloturi operează totuşi cu 
reprezentări diferite ale puterii. Susţinem aceasta din perspectiva teoretică a 
categoriilor sensibile identificate şi teoretizate de Asch (1946). Experimentul său a 
făcut proba că o singură pereche adjectivală sensibilă (cald–rece) conduce la 
formarea unor impresii diferite, în ciuda identităţii celorlalte atribute. Cum perechea 
feminin–masculin are valoare extrem de puternică, conotând toate celelalte atribute 
ale unei persoane sau obiect social20, ne dăm seama că, în spatele unui discurs 
asemănător la prima vedere, reprezentarea socială a celor două categorii de subiecţi 
este sensibil diferită. Un argument suplimentar în favoarea acestei interpretări îl 
oferă şi evaluările indirecte ale puterii, prin cele zece cuvinte asociate ei. La scala 
masculinitate–feminitate, pentru şapte dintre acestea constatăm acelaşi fenomen 
dihotomic generat de proiecţia propriei categoriei de sex  a subiecţilor. 

Astfel, ultima radiografie a feţelor lui Ianus intervine explicativ tranşant: 
suntem în faţa a două identităţi complementare şi distincte – un IANUS masculin şi 
un IANUS feminin. Aceasta deoarece puterea, ca obiect reprezentaţional, face 
parte, prin miză şi complexitate21 din sfera incitărilor socio-cognitive care 
favorizează proiecţia variabilităţii de sex a subiecţilor asupra categoriei de gen a 
reprezentării. 

5. CONCLUZII 

Nu sunt deloc puţine abordările teoretice sau empirice care analizează şi 
confirmă statutul diferit al puterii pentru bărbaţi sau femei. Fie că este vorba de 
practica puterii extrinseci, ca relaţie interpersonală sau ca fenomen social 
instituţionalizat, ori de puterea intrinsecă, a individului asupra lui însuşi, este 
evident că miza puterii are statut ontogenetic diferit pentru cele două sexe. În plan 
 

20 Într-o cercetare anterioară, utilizarea genului drept criteriu de categorizare a permis identificarea 
următoarelor delimitări operate de subiecţi: puteri masculine – p. militară, p. politică, p. economică, 
p. justiţiei, p. mass-mediei, p. democraţiei, p. mafiei, p. opiniei publice; puteri feminine – p. binelui, 
p. frumuseţii, p. seducţiei; puteri androgine: p.religiei, p. personală (Iacob, Gherasim, Huceanu, 
2005).  

21 „Puterea şi cei puternici sunt dorinţa întruchipată a celor slabi” (S. 9). „Puterea este motorul 
vieţii” (S.2). „Poate doar sfinţii sunt dezinteresaţi de ea” (S. 10). 
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personal, presiunea sa identitară suplimentară pentru bărbaţi este de netăgăduit, iar 
în plan social, formele de judecată socială stereotipă sunt de domeniul firescului. 
Era oarecum în logica lucrurilor să vedem în ce măsură şi sub ce formă acest statut 
ontologic diferenţiat al puterii se regăseşte  în reprezentarea socială a studenţilor 
români. Avem în vedere contextul nostru socio-cultural, caracterizat de mixajul 
egalitate-tradiţionalism şi de complexul puterii.  

Am constatat că, la prima vedere, cele două grupe de subiecţi, bărbaţi vs 
femei, nu diferă mult în reprezentarea lor socială asupra puterii. Aceasta este 
percepută ca un fenomen general (natural, psihologic, social, cultural etc.), 
indispensabil individului şi societăţii umane, dorit de oameni, generator de avantaje 
şi statut, ceea ce stimulează flatarea celor puternici sau aflaţi la putere. Puterea 
charismatică este privită cu simpatie, în timp ce puterea forte este văzută ca fiind 
marcată de extremism. A avea sau deţine personal puterea este o expectanţă 
mărturisită de ambele categorii. Banul este promovat ca principal simbol al puterii 
şi domină ambele nuclee centrale. Conţinutul acestora (F: bani–autoritate–
monopol–independenţă–inteligenţă; M: bani–autoritate–monopol) interferează 
major. Principalele teme ale universului asociativ ale celor două categorii de 
subiecţi sunt aceleaşi – premise personale ale puterii, atribute, mijloace, condiţii, 
consecinţe şi avantaje ale puterii – fie că sunt judecate după numărului de cuvinte 
diferite cuprinse în ele (62F, 68M) sau al punctajului cuvintelor desemnate ca 
importante (149F, 133M). Conotaţia puterii are tentă pozitivă şi pentru fete şi 
pentru băieţi pe fundalul împărtăşirii aceleaşi distanţe mari faţă de putere.  

Continuarea şi rafinarea analizei pune în lumină şi diferenţele. Pentru fete, 
puterea este: dominare, obedienţă, aducătoare de schimbări pozitive în personalitatea 
celui ce o exercită; neîncrederea în sine alimentează teama de a avea puterea, deşi 
exercitarea ei te face să te simţi bine. Puterea este preponderent feminină şi are, 
categoric, culoare roşie. Pentru băieţi, puterea este: influenţă, la care se reacţionează 
diferenţiat; este aducătoare de schimbări negative în personalitatea celui ce o 
deţine; fuga de responsabilitate alimentează teama de a-şi asuma puterea, iar 
exercitarea ei creează stări ambivalente, şi de bine şi de rău. Puterea este categoric 
masculină şi are o cromatică mixtă: albastru–alb–negru–roşu. 

Din perspectiva apartenenţei tematice a cuvintelor cu punctaj superior 
(metoda asociaţiei), fetele pun pe primul loc premisele personale ale puterii 
(inteligenţă, curaj, caracter, perseverenţă, voinţă, abilitate), iar băieţii atributele 
generale ale acesteia (autoritate, monopol, forţă, tărie, influenţă). Faptul se 
oglindeşte, de altfel, şi în structura celor două nuclee centrale. Poate fi un indice 
suplimentar că, în raportarea la putere, fetele au favorizat puterea ca atribut 
personal, intrinsec, iar băieţii accepţiunea relaţională sau funcţională, extrinsecă. 
Complementaritatea celor două reprezentări este evidentă.  
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În fine, prin intermediul diferenţiatorului semantic, a putut fi surprins foarte 
clar şi direct mecanismul care poate explica cum ajung cele două categorii de 
subiecţi la reprezentări complementare. Este prezent un fenomen evident de 
proiecţie a variabilei de sex a subiecţilor asupra categoriei de gen a reprezentării 
sociale a puterii. Astfel, în ciuda faptului că o bună parte este comună, totuşi 
reprezentările cu care operează femeile şi bărbaţii sunt diferite, fiind vorba de o 
putere la feminin şi una la masculin. Acest rezultat, cu statut explicativ pentru 
geneza, structura, conţinutul şi aportul celor două categorii de subiecţi în 
reprezentarea socială a puterii, are o valoare specială. El semnalează o eventuală 
altă temă de cercetare. Cea a unei noi şi posibile distincţii între reprezentările 
diverselor obiecte sociale, după prezenţa sau absenţa unei structuri de gen sau după 
gradul în care categoriile de sex ale subiecţilor se pot proiecta sau nu asupra 
genului reprezentării etc.  

Ultima revenire în cheie metaforică exprimă concluzia finală. Rezultatul cel 
mai tranşant al cercetării este că bărbaţii şi femeile nu doar au exprimat diferit 
feţele zeului, ci au activat chiar registrul esenţelor departajatoare. Pentru bărbaţi 
IANUS este un zeu, pentru femei este o zeiţă. Iată-ne în faţa surprizei de a avea 
două «reprezentari-statui», fiecare cu câte două feţe distincte: una mai senină, 
inteligentă şi admirată – cea a puterii intrinseci, alta mai agitată, severă, 
mercantilă, distantă, deopotrivă adulată şi criticată – cea a puterii extrinseci.  

Primit în redacţie la: 6. V. 2008 
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REZUMAT 

Mitologicul IANUS a fost venerat ca zeu al începutului, deschiderii, tranziţiei, orizontului. 
Simbolistica feţelor sale este pe măsură. Ele reunesc apa cu focul, cerul cu pământul, trecutul cu 
viitorul, Orientul cu Occidentul. În baza reunirii atâtor forţe, poate fi văzut şi ca zeu al puterii. Câte şi 
care îi sunt feţele în această postură? Căutarea răspunsului este tocmai miza studiului de faţă, care are 
patru secţiuni. Prima subliniază statutul special al puterii ca obiect al cercetării pluridisciplinare şi ca 
temă a psihologiei sociale. A doua accentuează rolul său de invariant intercultural şi precizează 
trăsăturile „complexului românesc al puterii”, identificate de cercetările care au avut la bază 
paradigma dimensiunilor culturii a lui Hofstede (1980). A treia secţiune se opreşte la „egalitatea 
inegală” (Masson-Maret, 1997; Kirchler, 1997), conceptul care surprinde ontologia puterii văzută în 
cheia diferenţelor dintre sexe. Secţiunile amintite constituie baza teoretică pentru cea de a patra, care 
prezintă „feţele lui IANUS”: reprezentarea socială a puterii în accepţiunea unui lot de 287 de subiecţi. 
Tehnica asociaţiei induse, interviul şi diferenţiatorul semantic au permis identificarea nucleului 
central al acestei reprezentări (bani–autoritate–monopol) şi, mai ales, a faptului că puterea face parte 
din categoria obiectelor reprezentaţionale asupra cărora se proiectează semnificativ identitatea de sex 
a subiecţilor. 



 



INFLUENŢA ROLULUI ŞI STEREOTIPULUI DE GEN ASUPRA ALEGERII 
CARIEREI LA ADOLESCENŢI – ABORDARE TEORETICĂ 
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L’INFLUENCE DU RÔLE ET DU STÉRÉOTYPE DE GENRE SUR LE CHOIX DE LA 
CARRIÈRE CHEZ LES ADOLESCENTS – APPROCHE THÉORIQUE 

Résumé 

La recherche dans le domaine du choix de la carrière a mis en évidence que beaucoup de 
constructes qui agissent ensemble influencent les comportements de carrière. Les dernières années, on 
a enregistré un progrès considérable et une réorientation des recherches focalisées sur le 
développement de la carrière. On a examiné aussi les influences exercées sur le processus décisionnel 
chez les adolescents en ce qui concerne le choix de la carrière. Cette étude est tout d’abord une 
approche théorique, se proposant de passer en revue plusieurs études et ouvrages significatifs dans cet 
air de recherche.  

1. INTRODUCERE 

Multe dintre deciziile importante privind cariera – cum ar fi dacă să urmezi o 
facultate sau o şcoală postliceală, ori să obţii o slujbă imediat după absolvirea 
liceului – sunt luate în adolescenţă. Aceste decizii timpurii afectează tot restul vieţii 
unei persoane şi de aceea credem că este foarte important să înţelegem factorii 
individuali şi sociali implicaţi în dezvoltarea ideii de carieră la adolescenţi şi tineri. 
Cărţile ghid sunt pline de sfaturi legate de personalitate şi carieră, precum şi de 
sfaturi despre cum să se descurce fiecare individ, în funcţie de personalitatea sa, în 
lumea afacerilor. Acest boom al literaturii scrisă cu scopul declarat de a-i ajuta pe 
adolescenţi şi tineri în căutarea carierei ideale este de înţeles, dacă avem în vedere 
cât timp alocă o persoană carierei sale de-a lungul vieţii şi gradul în care statutul 
unei persoane în societate este definit de ocupaţia sa. Impactul pe care dezvoltarea 
carierei îl are asupra tinerilor este inestimabil şi pe termen lung, pentru că un 
individ îşi construieşte o identitate profesională (ceea ce azi s-ar traduce prin 
„modelarea unei identităţi”) prin chiar procesul de dezvoltare a carierei.  
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Cercetarea în domeniu a relevat faptul că mai multe constructe acţionează 
împreună, influenţând comportamentele de carieră. Constructe privind percepţia 
rolurilor specifice pentru bărbat şi femeie, credinţele culturale, eficienţa de sine, 
stereotipia de gen, studiile universitare, motivaţia intrinsecă şi cea extrinsecă, toate 
contribuie la comportamentele de carieră. 

De câteva decenii, dar mai ales în ultimii ani s-a înregistrat un progres 
considerabil şi o reorientare a teoriilor şi cercetărilor focalizate pe dezvoltarea 
carierei. În teoria lui Ginzberg, (Ginzberg, Ginsburg, Axelrad şi Herma, 1951) se 
recunoaşte că alegerea vocaţională este influenţată de patru factori – realitate, 
proces educaţional, factorul emoţional, valorile individuale – avansându-se în 
acelaşi timp ideea că traiectoria de dezvoltare este de fapt cea care conduce la 
alegerea carierei. Începând din preadolescenţă şi sfârşind în perioada tinereţii, 
indivizii trec prin trei etape: fantezia (copilul este liber să urmărească orice alegere 
vocaţională; prin acest proces, activităţile preferate ale copilului sunt identificate şi 
legate de alegerile viitoare ale carierei), tentativa (începe în preadolescenţă şi continuă 
până în perioada liceului; copiii îşi definesc interesele legate de viitoarea carieră, 
capacităţile de care dispun pentru aceasta, precum şi valorile legate de o alegere 
vocaţională; efectul cumulativ al procesului este un proces de tranziţie în timpul 
căruia adolescenţii încep alegerea carierei, recunosc consecinţele şi responsabilitatea 
alegerii), etapa realistă (se întinde de la adolescenţa medie până la tinereţe şi 
cuprinde trei subetape: explorare, cristalizare şi specificare). Această teorie este 
criticabilă prin aceea că nu sunt analizate elemente precum gender-ul, etnia, statutul 
social care intră de fapt în acţiune când tinerii au de făcut o alegere vocaţională.  

Teoria lui Super referitoare la alegerea vocaţională (1983) este focalizată pe 
rolul jucat de dezvoltarea concepţiei despre sine. Oamenii îşi definesc şi redefinesc 
permanent concepţia despre sine de-a lungul timpului, iar aplicarea acestui concept 
la viaţa profesională creează posibilitatea adaptării la procesul de alegere a carierei. 
Super a realizat teoria alegerii vocaţionale de-a lungul vieţii, sugerând că există 
şase vieţi şi perioade de dezvoltare a carierei: (cristalizarea, 14–18 ani; specificarea, 
18–21 ani; implementarea, 21–24 ani; stabilizarea, 24–35 ani; consolidarea, 35 ani; 
pregătirea pentru ieşirea la pensie, 55 ani).  Cu toate că această teorie stă la baza 
recrutării forţei de muncă, cercetarea pe care se bazează ea are unele limite prin 
faptul că a omis femeile, persoanele de culoare şi săracii. 

Tipologia carierei realizată de Holland (1985) îşi are fundamentul în ceea ce 
el numeşte orientarea personală modală sau un proces de dezvoltare stabilit prin 
date ereditare şi istoria de viaţă a individului privitor la reacţiile sale faţă de 
cerinţele mediului înconjurător. Indivizii sunt atraşi de o profesie anume care, 
întâlnind de fapt nevoile lor personale, le oferă satisfacţie. Teoria de faţă se 
bazează pe patru elemente: în cultura noastră, persoanele pot fi clasificate ca 
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realiste, investigative, artistice, sociale, întreprinzătoare şi convenţionale, existând 
în acelaşi timp şi şase medii modale. Indivizii caută acele medii care să le permită 
să-şi exercite deprinderile şi abilităţile, să-şi exprime atitudinile şi valorile, având 
posibilitatea alegerii de probleme şi roluri agreabile. A fost creat şi un model 
hexagonal pentru a ilustra relaţia dintre personalitate şi mediu ocupaţional. Critica 
cea mai dură a acestei tipologii constă în aceea că se bazează pe eroarea de gen, 
femeile tinzând să aibă scoruri mari în trei tipuri de personalitate: artistică, socială 
şi convenţională. Holland atribuie această stare de fapt societăţii moderne care 
canalizează femeile spre ocupaţiile predominant feminine. 

S-a recurs chiar şi la mobilizarea mai multor cercetători (Lent, Brown & 
Hackett, 1994) care să încerce unificarea diverselor teorii, precum şi descoperirea 
modului în care mai multe constructe acţionează împreună pentru a influenţa 
comportamentul de carieră. Ca răspuns la această chemare, Lent şi al. (1994) au 
descris un cadru sociocognitiv despre dezvoltarea carierei care să reunească 
variabilele cu origine aparent în diversele cariere: gender, cultură, înzestrare 
genetică, context social şi elemente neaşteptate de viaţă. Teoria sociocognitivă a 
carierei avansează ideea că alegerea carierei este influenţată de credinţa că 
individul se dezvoltă şi se perfecţionează prin apelarea la patru surse majore: 
realizarea performanţei personale, învăţarea indirectă, persuasiunea socială, stări 
fiziologice şi reacţii. Aceste aspecte conlucrează în procesul de dezvoltare a 
carierei prin care un individ dezvoltă o expertiză/abilitate, printr-un efort specific, 
ajungând astfel la succes. O persoană este tentată să-şi dezvolte obiective presupunând 
implicarea continuă într-o activitate anume. Teoria despre care vorbim diferă de 
majoritatea celorlalte teorii referitoare la carieră prin natura sa dinamică. Prin 
focalizarea pe rolul self-ului şi credinţele individuale este implicată influenţa 
inerentă a contextelor social şi economic.  

Am trecut în revistă pe scurt numai câteva dintre teoriile cele mai cunoscute 
privind cariera care să introducă cititorul în atmosfera unui domeniu din ce în ce 
mai vast şi mai nuanţat, cel al alegerii carierei.  

2. DIFERENŢELE  DE  GEN  ÎN  ALEGEREA  CARIEREI 

Unele studii privind stereotipia de gen au reliefat faptul că trăsăturile tipice şi 
comportamentele bărbatului diferă de cele ale femeii (Berndt & Heller, 1986; 
Cejka & Eagly, 1999; Spence & Helmreich, 1978). Între aceste studii, au existat 
unele care au propus şi teorii în sprijinul ideii că stereotipurile de gen sunt 
construite social (Bryant, 2003; Harris & Firestone, 1998). Alte cercetări dezvoltate 
în această arie a diferenţelor dintre bărbaţi şi femei au la bază teorii evoluţioniste 
sau biologice, acest curent de gândire sugerând că diferenţele înnăscute dintre 
bărbaţi şi femei reprezintă baza stereotipurilor sociale (Lippa, 2002). 
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Cercetarea empirică asupra stereotipurilor de gen a relevat, în urma unei 
documentări consistente, faptul că oamenii consideră că trăsăturile, precum şi 
comportamentele bărbaţilor şi femeilor diferă (Berndt & Heller, 1986; Cejka & 
Eagly, 1999). O sinteză a cercetărilor în domeniu din anii 80’ şi 90’ a oferit o mai 
mare certitudine privind diferenţa dintre sexe. În mod special în ceea ce priveşte 
comportamentul social şi personalitatea (Eagly, 1995). Eagly susţinea că cercetarea 
actuală reflectă o distanţare faţă de descrierea diferenţelor de gen şi o concentrare 
pe răspunsul la întrebarea de ce în unele cazuri ei diferă evident, pentru ca în altele 
diferenţa să fie moderată sau chiar să dispară.  

Când sunt comparate preferinţele bărbaţilor şi femeilor în ceea ce priveşte 
cariera, se crede că stereotipia are un efect asupra alegerii carierei (Bodenhausen & 
Wyer, 1985). În acelaşi timp, trebuie avut în vedere că activarea unui stereotip 
poate conduce la o procesare diferenţială a informaţiei, depinzând de consistenţa 
implicării stereotipului. Iată de ce efectele activării stereotipului pot depăşi efectele 
altor variabile în deciziile privind cariera. Bodenhausen (1988) consideră că 
rolurile de gen sunt construite social. 

Sprijinindu-se pe confirmarea comportamentală a teoriei stereotipului, 
aparţinând lui Snyder (1974, 1981), Eagly (1995) sugerează că aşteptările legate de 
bărbaţi şi femei au puterea să le determine comportamentul. Aşteptările societăţii 
legate de calităţile specifice bărbaţilor şi femeilor pot conduce la norme sociale. 
Aceste abilităţi şi credinţe relevante pentru comportamentul social pot fi dobândite 
printr-un proces anticipatoriu de socializare (de exemplu, posturile de babysitting 
sunt deţinute mai ales de fete, aceasta putând duce la constatarea că ele au un nivel 
înalt al deprinderii de a avea grijă de copiii mici).  

În analiza realizată de Eccles (1987) privitoare la realizarea profesională a 
femeii şi roluri, se descrie cum credinţele despre gender ar putea influenţa alegerile 
diferite de carieră ale femeii şi bărbatului, prin socializarea gender–rol a valorilor 
personale şi profesionale. Astfel de credinţe îi pot conduce pe ceilalţi să plaseze 
bărbaţii şi femeile în roluri sociale diferite. Eccles ne-a propus un model folosit 
pentru descrierea diferenţelor între elementele de carieră ale bărbatului şi femeii. 
Autoarea a încercat să demonstreze cum credinţele despre gen ar putea influenţa 
alegerile unei cariere prin socializarea rolului de gen. În schimb, astfel de credinţe 
îi pot determina pe ceilalţi să le atribuie bărbaţilor şi femeilor roluri sociale diferite. 
În acord cu Eccles, diferenţele de gen în definirea rolului de gen şi în ierarhia 
valorilor unor persoane provin din experienţele diferite de socializare şi din 
internalizarea manifestă şi subtilă a rolurilor de gen definite cultural.  

Conform studiilor referitoare la stereotipiile de gen, credinţele pe care 
oamenii le au despre diferenţele dintre femei şi bărbaţi pot fi împărţite pe două 
dimensiuni care să definească atribute personale pozitive. Este vorba de dimensiunea 
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comunală şi de agent. Cea comunală descrie o preocupare pentru binele altora, 
fiind probabil, în opinia multora, mai manifestă la femei decât la bărbaţi. 
Dimensiunea de agent se referă la o tendinţă de dominare şi de control, oamenii 
considerând că este mai putenică la bărbaţi decât la femei. De vreme ce ele există, 
aceste stereotipuri de gen nu presupun ca oamenii să considere că bărbaţii şi 
femeile aparţin unor categorii total diferite. Eagly consideră că „opinia oamenilor 
pare a se referi la gen ca la ceva oarecum heterogen, acoperind parţial grupurile şi 
posedând niveluri diferite ale unor atribute variate” (p. 17).                                                                                

Teoreticienii evoluţionişti ca şi cei de orientare biologizantă au găsit o 
perspectivă alternativă la originile stereotipurilor de gen, sugerând că acestea sunt 
rezultatul diferenţelor înnăscute dintre bărbaţi şi femei (Rhoads, 2004; Lippa, 
2002). Conform teoriei lui Darwin şi  punctului de vedere al lui Lippa, „de-a lungul 
istoriei speciilor noastre, bărbaţii şi femeile au fost subiectul unor presiuni 
evoluţioniste diferite” (p. 74). De exemplu, pentru că femeia a fost responsabilă cu 
aducerea pe lume a copiilor şi creşterea acestora, ea a fost considerată mai înclinată 
spre ajutorarea altora. Bărbatul era responsabil cu vănătoarea pentru procurarea 
hranei şi cu protejarea familiei, ceea ce a dus la a i se atribui, ca trăsături specifice, 
şi abilitatea de a avea o vedere în spaţiu mai dezvoltată.  

Conform teoriei fundamentată biologic a rolurilor de gen, diferenţele dintre 
comportamentul femeilor şi cel al bărbaţilor sunt evidente încă din copilăria mică  
Alte cercetări afirmă că rolurile de gen sunt reflecţia înnăscutului, datului.  

Feminismul, bazat pe ideea diferenţei, consideră că femeile sunt mai înclinate 
către răsplata intrinsecă şi mai orientate către servicii. Ele sunt „cablate la empatie” 
şi acest lucru nu este ceva învăţat, ci rezultatul genelor şi hormonilor. De aceea, 
bărbaţii sunt mai competitivi, asertivi şi îndrăzneţi, iar femeile mai abile în „a citi 
emoţiile oamenilor” (Susan Pinker, 2008).   

Cercetările empirice au arătat că există numeroşi factori care pot influenţa 
opinia publicului despre rolurile de gen  (Harris & Firestone, 1998). După ce au 
utilizat datele rezultate din ancheta Centrului de Cercetarea Opiniei Naţionale pe 
perioada 1974–1994, Harris şi Firestone au analizat schimbările în ideologia 
femeilor din Statele Unite referitoare la rolurile de gen. Cele mai importante 
variabile care influenţează opiniile femeilor despre rolurile de gen specifice 
bărbaţilor şi femeilor sunt educaţia, vârsta, anul şi constrângerile religioase, în 
această ordine. Educaţia, vârsta şi anul au corelat cu opiniile privind egalitatea de 
gen şi afilierea religioasă, fiind asociate cu opiniile femeilor privind rolul 
tradiţional de gen. După ce au controlat variate influenţe asupra atitudinilor faţă de 
rolul de gen, autorii au ajuns la concluzia că există o schimbare colectivă în direcţia 
atitudinilor egalitariste faţă de rolul de gen în rândul femeilor, indiferent de 
diferenţele individuale.  
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Schimbările în atitudinile faţă de activităţile specifice femeilor au avut loc şi 
în ceea ce le priveşte pe studente (Bryant, 2003). Datele provenite de la o anchetă 
printre studenţi, la nivel naţional din 1996 şi de la o alta din 2000, au fost folosite 
pentru a evalua schimbările longitudinale în tradiţionalismul rolului de gen în 
cursul celor patru ani de studiu universitar. Rezultatele au confirmat că nivelul de 
tradiţionalism al studenţilor scade de-a lungul celor patru ani de studiu. De 
asemenea, s-a găsit şi că o varietate a caracteristicilor studentului şi experienţa de 
viaţă în mediu universitar, inclusiv influenţa grupului de prieteni ai studentului, 
diversele experienţe sunt relevante pentru schimbare. Deşi nivelul de tradiţionalism, 
atât la băieţi cât şi la fete, faţă de femei a scăzut în 2003, bărbaţii s-au dovedit a avea o 
atitudine mai tradiţională faţă de femei la intrarea în colegiu cât şi patru ani mai 
târziu, comparativ cu femeile (Bryant).  

3. FACTORI  IMPLICAŢI  ÎN  ALEGEREA  CARIEREI 

A avea studii universitare reprezintă de asemenea un factor care a influenţat 
atitudinile studenţilor faţă de rolul de gen tradiţional, privind activităţile considerate a 
fi specifice femeii. Atât nivelele de tradiţionalism ale studenţilor cât şi ale 
studentelor scad pe măsura derulării studiilor universitare. Deşi schimbarea a fost 
similară la ambele genuri, fetele au prezentat puncte de vedere mai egalitariste 
decât ale băieţilor, atât la intrarea în universitate cât şi patru ani  mai târziu la 
absolvire (Bryant, 2003).  

Când femeile îşi regândesc opţiunile în ceea ce priveşte cariera lor, tinzând să 
acceadă în ariile dominate în mod tradiţional de bărbaţi, apare o mică schimbare în 
ceea ce priveşte prioritatea maternităţii (Baber şi Monoghan, 1988). În 1988, Baber 
şi Monoghan au efectuat o investigaţie referitor la atitudinile studentelor faţă de 
carieră comparativ cu aducerea pe lume a copiilor. Cei 250 de subiecţi, femei 
necăsătorite şi studente la Universitatea din Noua Anglie, au considerat „că, dacă 
îşi gestionează responsabilităţile în mod corect, ele se pot descurca şi dacă sunt 
organizate şi destul de flexibile, ele nu vor avea dificultăţi” în a avea în acelaşi 
timp copii de crescut, o căsnicie şi o carieră (p. 200).   

Echilibrarea activităţii şi familiei este considerată a contribui în mod decisiv 
atât la câştigurile femeilor cât şi ale bărbaţilor (Shack-Marquez, 1984). Conform 
lui Shack-Marquez, experienţa profesională corelează pozitiv cu câştigul salarial. 
Aceeaşi cercetare a ajuns la concluzia că mai multe femei au ales să-şi întrerupă 
cariera din cauza responsabilităţilor familiale. Se consideră că femeile care îşi 
părăsesc cariera sunt mai predispuse la căsătorie şi la a deveni mame, comparativ 
cu femeile care rămân în activitate (Jacobsen & Levin, 1995).  
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O posibilă influenţă asupra opiniei tinerelor despre rolurile de gen este 
exercitată de mamă. Când au făcut analiza varianţei atitudinilor tinerelor faţă de 
rolul de gen, Ex şi Janssens (1998) au găsit că atitudinea mamei faţă de rolul de 
gen a avut o influenţă directă asupra atitudinii fiicei: „Cu cât erau mai tradiţionale 
atitudinile mamei faţă de rolul de gen, cu atât era mai puternică tendinţa acesteia de 
a sublinia conformarea fiicei şi cu atât apar a fi mai tradiţionale atitudinile fiicei” 
(p. 182). Nivelul de educaţie a mamei este şi el un indicator al unor atitudini mai 
netradiţionale faţă de rolul de gen atât la mame cât şi la fiicele lor. 

Cultura joacă şi ea un rol în alegerea carierei. Correll (2001) arăta că credinţa 
culturală despre gen influenţează deciziile relevante privind alegerea timpurie a 
carierei, atât la bărbaţi cât şi la femei. Credinţele culturale sunt şi ele considerate a 
influenţa comportamentul de carieră atât al bărbatului cât şi al femeii. Schimbările 
din cultura multor state în epoca postmodernă arată că, pentru femei, maternitatea 
şi cariera nu mai sunt aspecte separate de viaţă. Acum femeile aspiră mai degrabă 
pentru combinarea acestor aspecte. De asemenea, opinia populaţiei reflectă diferenţe 
între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte barierele percepute a avea impact negativ 
asupra direcţiei profesionale în ceea ce le priveşte pe femei (Silverstein, 1996).  

Bărbaţii şi femeile au diferite puncte de vedere în ceea ce priveşte barierele 
percepute ce apar în calea dezvoltării unei cariere de succes (Silverstein 1996). În 
timp ce femeile consideră ca obstacole aceste bariere, bărbaţii sunt de părere că un 
astfel de obstacol ar fi „lipsa unui management general semnificativ sau a experienţei, 
care ar sta în calea avansării profesionale a femeii” (p. 1). Doi sunt factorii 
consideraţi de femei a fi cruciali pentru succesul lor: „performanţa consistentă în 
activitate, dincolo de aşteptări, şi dezvoltarea unui stil de muncă cu care bărbaţii 
manageri se simt confortabil”. În timp ce atât bărbaţii cât şi femeile sunt optimişti 
în ceea ce priveşte avansarea în plan profesional, femeile nu sunt de acord cu 
opinia bărbaţilor că este numai o chestiune de timp ca aceste lucruri să se schimbe.  

Se poate ca femeile să nu considere stereotipul ca fiind singurul obstacol. 
După Siann şi Callaghan (2001), care au cercetat o subreprezentare a femeilor în 
facultăţile de ştiinţe, inginerie şi tehnice, în universităţile din Anglia, percepţia 
ştiinţei şi tehnologiei este cultural masculină şi plină de misoginism, reprezentând 
în practică factori care pot influenţa decizia femeilor de a nu intra în aceste domenii.  

Cercetarea în domeniu a susţinut relaţia dintre aşteptările privind eficienţa de 
sine şi alegerea unei facultăţi de matematică (Betz & Hackett, 1983; Eccles, 1987). 
Hackett şi Betz (1981) consideră că femeile, prin comparaţie cu bărbaţii, au 
raportat niveluri mai scăzute ale aşteptărilor privind eficienţa de sine în relaţie cu 
domeniile netradiţionale precum matematica, ingineria şi contabilitatea. Aceiaşi 
autori au sugerat şi că variabilele care contribuie major la alegerea carierei erau 
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interesele, fie ele tradiţionale sau netradiţionale. În vreme ce gradul de interes 
pentru ocupaţii tradiţionale a corelat pozitiv cu opţiunile tradiţionale, gradul de 
interes pentru ocupaţiile netradiţionale a corelat negativ cu nivelul consideraţiei 
acordate opţiunilor tradiţionale. Eficienţa de sine este un alt mediator cercetat al 
relaţiei dintre abilitatea persoanei şi alegerea sa referitoare la diverse cariere 
(Hackett & Betz, 1981). Aşteptările privind eficienţa de sine va influenţa iniţierea 
unui comportament, cantitatea de efort alocată pentru o sarcină, precum şi gradul 
de insistare pe o sarcină, chiar dacă apar obstacole sau experienţe neplăcute 
(Bandura, 1977, 1999). Alegerile vocaţionale ale bărbaţilor şi femeilor pot fi rezultatul 
scopurilor lor în viaţă, diferite dar la fel de importante, ca şi al aşteptărilor de a fi 
capabil să execuţi cu succes comportamentele cerute pentru alegerea carierei. 

Conform lui Raffaele-Mendez şi Crawford (2002), care au studiat 227 de 
elevi din clasele a VI-a şi a VIII-a, băieţii şi-au limitat aspiraţiile spre cariere 
dominate mai mult de bărbaţi, profesii de prestigiu, în timp ce fetele şi-au exprimat 
interesul atât pentru profesii tradiţional masculine, cât şi feminine. Acest studiu a 
mai descoperit şi că atitudinile băieţilor şi fetelor faţă de femei au o legătură destul 
de redusă cu tipul de carieră spre care subiecţii au aspirat. Însă băieţii care s-au 
văzut ca având trăsături mai expresive, precum bunătate şi înţelegere, au fost mai 
puţin predispuşi să excludă anumite ocupaţii numai pentru simplul motiv că erau 
netradiţionale pentru bărbaţi.   

Preferinţele pentru diversele cariere au fost legate şi de caracteristicile 
dezirabile ale acestora. Dacă se compară preferinţele pentru carieră ale bărbaţilor şi 
femeilor, unele cercetări (Gati, Osipow şi Givon, 1995) au găsit că bărbaţii şi 
femeile prezintă mari diferenţe în ceea ce priveşte caracteristicile dezirabile ale 
ocupaţiilor pe care şi le-ar dori. 200 de tineri din Israel au participat la un studiu 
care a arătat că mai mult bărbaţii decât femeile au preferat negocierea, managementul, 
supervizarea şi activitatea în domenii ca afacerile sau tehnologia. Spre deosebire de 
aceştia, mai multe femei decât bărbaţi au preferat meserii ca cea de psiholog sau 
asistent social, ori care să le solicite abilităţile artistice, activităţile în domenii 
precum cultura şi serviciile. Atât bărbaţii cât şi femeile au acordat o importanţă 
deosebită avansării în plan profesional, venitului, varietăţii  ariilor de interes.  

Eccles (1987) sugerează că diferenţele dintre bărbaţi şi femei în ceea ce 
priveşte alegerile vocaţionale sunt în medie produsul personalităţii lor, deosebit de 
importante fiind scopurile în viaţă. Eccles sugerează că alegerea profesiei poate fi 
legată de aşteptările privind succesul şi valoarea sarcinii subiective. În schimb, 
aceste constructe sunt legate de socializarea rolului de gen şi de schema personală. 
De exemplu, femeile sunt mai puţin predispuse decât bărbaţii să caute cariere în 
care să fie nevoie de cunoştinţe excepţionale de matematică, deoarece sunt mai 
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puţin încrezătoare decât bărbaţii în utilitatea matematicii şi a domeniilor conexe. În 
timp ce femeile sunt mai înclinate decât bărbaţii să acorde o valoare mai înaltă 
combinării carierei cu familia, bărbaţii sunt mai orientaţi spre valoarea statutului 
(Lips, 1992).  

Nu numai scopurile, dar şi valorile pot juca un rol în cea mai mare lipsă de 
echilibru între inginerie, educaţie, arte şi matematică (Chevalier, 2005; Betz, N. & 
Hackett, G., 1981): „Femeile au caracteristici care arată aşteptări mai mici privind 
cariera şi valorile pe termen lung, mai puţin influenţate de succesul în carieră.” 
(Chevalier, 2005, p. 11). În timp ce bărbaţii sunt mai înclinaţi să considere 
dezvoltarea în carieră şi recompensele financiare ca valori importante pe termen 
lung, femeile consideră dezvoltarea personală, satisfacţia în meserie, prestarea unei 
activităţi utile din punct de vedere social ca valori importante pe termen lung. Chiar 
şi atunci când se analizează motivaţia şi aşteptările, femeile par să fie mai 
predispuse decât bărbaţii să lucreze în sectorul public.  

S-a pus întrebarea dacă atitudinile tradiţionale faţă de rolul de gen fac mai 
dificilă alegerea de către bărbaţi a unor profesiuni sociale. De exemplu, asistenţa 
socială este în mod tipic văzută ca o profesie pentru femei (Perry & Cree, 2003). 
De asemenea, intră în discuţie şi consideraţiile financiare. Bărbaţii încă mai tind să-şi 
asume responsabilităţile financiare în familie, iar pentru că salariile şi condiţiile de 
muncă în domeniul asistenţei sociale nu sunt dintre cele mai bune, ar fi dificil 
pentru un bărbat „cap de familie” care lucrează în acest domeniu de activitate să-şi 
întreţină familia (Perry & Cree, 2003). În lucrarea sa Why Men Earn More (De ce 
bărbaţii câştigă mai mult decât femeile), Warren Farrell  are o opinie diferită. El 
crede că diferenţa de câştig dintre bărbaţi şi femei nu mai poate fi atribuită pe scară 
largă discriminării femeii. Autorul comentează şi încurajarea femeilor de a intra în 
domenii de activitate care implică cunoştinţele inginereşti, informatice, matematice 
şi ştiinţifice. Astfel de încurajări împlică acordarea de salarii de început mai bune 
decât cele ale bărbaţilor, dar numai în ceea ce priveşte bursele guvernamentale, 
granturile şi bursele de la corporaţii pentru femei. Conform autorului, „când 
femeile intră în domenii dominate de bărbaţi, ele tind să o facă pentru profesiile 
cele mai fascinante” (p. 25).  

Atunci când îşi prezintă cele „25 de căi de a-ţi spori salariul”, Farrell (2005) 
notează importanţa ofertei şi cererii. Carierele care sunt satisfăcătoare, flexibile şi 
sigure, sunt mai puţin bine plătite deoarece foarte mulţi oameni concurează la 
ocuparea unor astfel de posturi, ceea ce face să crească oferta de mână de lucru în 
dauna cererii. Caracteristicile tipurilor de posturi de care femeile tind să fie atrase 
nu reprezintă o formulă de plată foarte bună, deoarece ele sunt în concurenţă cu 
multe alte persoane care preferă astfel de posturi. Aceste caracteristici includ, între 
altele: siguranţa fizică, risc financiar mic, fără expunere la condiţii excesive de 
climă, condiţii plăcute de muncă, fără muncă de noapte (p. 10).  



 Doina-Ştefana Săucan, Aurora Liiceanu 10 44 

4. ROLUL  STEREOTIPURILOR  ÎN  LUAREA  DECIZIEI 

Când se compară preferinţele în alegerea carierei ale bărbaţilor cu cele ale 
femeilor, stereotipia este considerată a juca un rol major (Bodenhausen şi Wyer, 
1985; Farmer şi Waugh, 1999). Cercetarea lui Bodenhausen şi Wyer, care s-a 
concentrat pe efectele stereotipiei asupra reacţiilor la transgresarea comportamentală la 
locul de muncă, a arătat că stereotipurile funcţionează ca o euristică raţională. După 
ce subiecţii au citit un studiu de caz care descria o transgresiune comisă de o ţintă, 
ei au judecat probabilitatea ca transgresia să se reproducă, recomandând severitatea 
mijloacelor disciplinare ce ar urma să fie aplicate ţintei. Apartenenţa etnică a ţintei 
a fost dată de numele ei. Efectele activării stereotipului au părut să depăşească 
efectele celeilalte informaţii disponibile despre ţintă.  

Farmer şi Waugh (1999) au remarcat că, în timp ce studenţii bărbaţi au fost în 
totalitate de acord că discriminarea sexuală nu mai e o problemă, tot ei nu au fost 
deloc de acord că managerii femei din relaţii publice erau la fel de eficiente ca şi 
managerii bărbaţi. Aceiaşi autori au ajuns şi la concluzia că 430 de femei şi bărbaţi 
care studiau relaţiile publice nu se aşteptau să înceapă cariere comparabile, la 
salarii similare. Rezultatele cercetării lor au indicat faptul că subiecţii femei se 
aşteptau să-şi înceapă cariera la salarii mai mici decât au făcut-o subiecţii bărbaţi. 
De asemenea, a mai reieşit şi că subiecţii de sex feminin se aşteaptă să fie 
promovate după colegii lor bărbaţi (Baber şi Monaghan, 1988).  

Unele statistici arată că rata salariului nu este dependentă de gen la fel de 
mult cum este influenţată de egalitatea în carieră (Farrell, 2005). Conform lui 
Farrell, femeile care nu s-au căsătorit niciodată şi nu au avut copii câştigă cu 15% 
mai mult decât colegii lor bărbaţi, atunci când ambele grupuri lucrează full-time, 
sunt absolvenţi de facultate, au aceeaşi vârstă. Răspunsul lui Farrell la întrebarea de 
ce unele femei câştigă mai puţin decât bărbaţii este acela că, în medie, maximizarea 
câştigurilor este mai puţin o prioritate pentru femei decât pentru bărbaţi. Bărbaţii 
sunt de 50 de ori mai predispuşi decât femeile să fie sprijinul principal sau unic al 
familiei lor, iar femeile, chiar cele mai instruite şi mai ambiţioase, sunt mai puţin 
ataşate de cariera lor şi mai puţin dispuse să facă sacrificii pentru carieră.  

5. ADOLESCENŢII  ŞI  ALEGEREA  CARIEREI 

Există, în literatura de specialitate, numeroase studii care au examinat 
influenţele exercitate asupra procesului decizional al adolescenţilor în ceea ce 
priveşte alegerea carierei, remarcându-se rezultate contradictorii.  

Stereotipurile tradiţionale de gen au fost, de cele mai multe ori, socotite ca 
predictori care au corelat pozitiv cu tradiţionalismul de gen în alegerea carierei, 
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presupunându-se chiar că adolescenţii băieţi au o aspiraţie mai pronunţată spre 
carieră decât adolescentele. Marea majoritate a studiilor care au investigat influenţele 
asupra dezvoltării carierei în adolescenţă s-au concentrat asupra subiecţilor de gen 
feminin şi alegerilor lor de cariere tradiţional feminine sau masculine (Ahrens, şi 
O’Brien, 1996; O’Brien, 1996; O’Brien şi Fassinger, 1993, O’Brien, Friedman, 
Tipton şi Linn, 2000; Wulff şi Steitz, 1997).   

Multe studii indică o corelaţie între tipul de rol, aşa cum este definit Bem Sex 
Role Indicator – BSRI – (Bem, 1974), şi preferinţa pentru profesiile dominant 
masculine (Feather şi Said, 1983; Strange şi Rea, 1983). BSRI clasifică indivizii, în 
ciuda genului biologic, ca fiind feminini dacă au scorurile cele mai mari la itemii 
care arată trăsături feminine, sau masculini, dacă scorurile cele mai mari sunt la 
itemii care pun în evidenţă trăsături masculine, androgini, dacă au scoruri egale atât 
la itemii cu trăsături masculine cât şi la cei care evidenţiază trăsături feminine, 
precum şi nediferenţiaţi în cazul în care scorurile sunt foarte scăzute atât la itemii 
de masculinitate, cât şi la cei de feminintate. Indicatorii masculini din BSRI includ 
itemi precum independenţă, siguranţă, capacitatea de lider şi agresivitatea, care ar 
putea fi mai legate de ceea ce este mai legat de succesul în domeniul profesional, 
decât de indicatorii feminini, precum delicateţe, compasiune sau sensibilitate (Bem, 
1974). 

Totuşi, Wulff şi Steitz (1997) au găsit că adolescentele din licee, cuprinse în 
clasele vocaţionale de cosmetică, erau semnificativ mai androgine decât cele din 
clasele speciale de matematică. Acest studiu a folosit BSRI ca singura măsură a 
rolului de gen.  

O explicaţie posibilă pentru lipsa unei congruenţe între aceste studii ar putea 
fi aceea că adolescentele de la clasele de cosmetică păreau mai hotărâte să aibă o 
carieră, în timp ce elevele de la clasele speciale de matematică nu aveau o ţintă 
specifică de carieră, fiind posibil să nu ajungă la o facultate în domeniu şi/sau nici 
să urmeze o carieră în această direcţie. Această explicaţie sprijină ipoteza că rolul 
de gen poate avea o legătură mai mare cu hotărârea de a alege o carieră sau alta, 
decât cu tradiţionalismul în alegerea carierei.  

Discrepanţele între diversele studii care au investigat legătura dintre rolul de 
gen şi alegerea carierei, precum şi/sau angajarea adolescentelor sugerează că este 
nevoie ca cercetările viitoare să se aplece mai intens asupra acestor probleme 
pentru a se ajunge la înţelegerea interacţiunii acestor factori. Tradiţionalismul de 
gen în alegerea carierei şi angajarea în obţinerea succesului în orice carieră ar 
trebui examinate independent una de alta. 

Băieţii adolescenţi sunt destul de absenţi din majoritatea cercetărilor asupra 
tradiţionalismului de gen în ceea ce priveşte alegerea carierei. Poate s-a considerat 
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că ei se simt mai liberi să urmeze fie cariere tradiţional feminine sau masculine ori 
aleg inerent mai des ocupaţii dominate de bărbaţi. Sau poate că meseriile dominate 
de bărbaţi sunt percepute ca superioare celor dominate de femei, fie prin natură sau 
pentru venitul posibil, şi de aceea decizia adolescenţilor băieţi, care se limitează să 
aleagă cariere tradiţionale, nu a fost explorată atât de frecvent ca decizia 
adolescentelor care s-au rezumat numai la preocuparea pentru cariere tradiţional 
feminine. De-abia în anii 90, cercetările au început să se concentreze pe factorii 
care ar putea influenţa tradiţionalismul în alegerea carierelor masculine. Într-o 
sinteză de cercetare, Chusmir (1990) şi Jome & Tokar (1998) au ajuns la concluzia 
conform căreia băieţii care aleg cariere tradiţional feminine au scoruri mai joase la 
itemii de masculinitate din BSRI, decât cei care au ales cariere tradiţionale – dar cu 
o deviere considerabilă în cadrul grupului de cariere tradiţional feminin, cu câţiva 
fiind androgini şi mai mulţi nediferenţiaţi. 

Werrbach, Grotevant şi Cooper (1990) au demonstrat că adolescenţii de sex 
masculin au prezentat nivele semnificativ mai înalte de conformism la stereotipurile 
tradiţionale de gen decât adolescentele. Nu există nicio cercetare care să arate cum 
ar putea afecta rolul de gen nivelul de implicare în alegerea carierei de către 
adolescent sau despre cum variaţia credinţelor în stereotipurile tradiţionale de gen 
ar putea influenţa tradiţionalismul în alegerea carierei sau nivelul de implicare al 
adolesceţilor de sex masculin.  

Relaţia existentă între un adolescent şi părinţii săi, precum şi dezvoltarea 
profesională a adolescentului au fost studiate numai în cazul adolescentelor 
(O’Brien, Friedman, Tipton, & Linn, 2000). Constatăm absenţa, până la această 
dată, a cercetărilor focalizate pe examinarea corelaţiilor posibile dintre percepţiile 
adolescenţilor legate de satisfacţia ocupaţională a părinţilor şi aspiraţiile 
profesionale ale primilor. Alte variabile înrudite cu influenţa tatălui asupra dezvoltării 
carierei, precum satisfacţia în carieră a tatălui, timpul petrecut pentru a discuta 
planurile de viitor cu tatăl şi valoarea acordată opiniei tatălui privind viitorul au 
fost nesemnificative. 

Nivelul socioeconomic este citat adesea ca o variabilă potenţială în studiile 
despre alegerea carierei şi implicarea adolescenţilor (Werrbach, Grotevant, & 
Cooper, 1990; O’Brien & Fassinger, 1993). Rojewski şi Yang (1997) au discutat 
despre faptul că statutul socioeconomic este cel mai semnificativ indicator al 
aspiraţiilor scăzute în alegerea carierei. McCandless, Lueptow şi McClendon (1989) nu 
au examinat efectele acestui statut asupra dezvoltării carierei, dar au găsit că 
stereotipurile tradiţionale de gen sunt mai obişnuite în familiile cu un venit mai 
mare. Aceste studii indică faptul că ar putea exista corelaţii între nivelul socioeconomic 
şi alegerea carierei sau aspiraţia spre o carieră, în cazul adolescenţilor.  
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Alte ipoteze luate în discuţie se referă la faptul că percepţiile privind 
satisfacţia părinţilor privind propria ocupaţie vor avea un efect pozitiv asupra 
aspiraţiilor subiectului privind cariera. La fel şi timpul petrecut cu părinţii pentru a 
discuta planurile de viitor privitoare la carieră şi valoarea atribuită opiniei parentale 
privind viitorul ocupaţional pot avea un efect pozitiv asupra aspiraţiei în carieră.  
S-a stabilit că nivelul scăzut de educaţie al tatălui şi alegerea unei cariere masculine 
de către adolescent sunt predictori ai aspiraţiei ocupaţionale de nivel înalt. 
Explicaţia ar putea fi că taţii cu mai puţină şcoală şi-au încurajat copiii adolescenţi 
să înveţe, să studieze pentru a atinge succesul. Şi aceasta fără să se mai manifeste 
influenţa variabilelor privind timpul alocat de părinte pentru discuţiile cu copilul şi 
valoarea pentru adolescent a opiniei tatălui referitoare la viitoarea sa ocupaţie.   

Dacă enunţul privind valoarea acordată opiniilor tatălui asupra viitoarei cariere 
„Acord o valoare mare opiniei tatălui meu privind cariera mea viitoare” ar fi înlocuit cu 
unul mai puţin direct, probabil că mai mult de jumătate din subiecţi ar spune că 
sunt de acord, probabil că acesta ar fi răspunsul cel mai acceptat din punct de vedere 
social, pe o scală de Lickert de la 1 la 5, de la puternic dezacord la acord total.  

Nivelurile percepute de satisfacţie ocupaţională parentală s-au dovedit a nu 
corela cu aspiraţia ocupaţională sau cu tradiţionalismul de gen în alegerea carierei. 
Poate şi pentru că se ignoră numeroşi alţi factori ai atitudinilor ocupaţionale 
parentale, precum aspiraţia în carieră a părintelui sau tradiţionalismul de gen ai 
carierei parentale. Ar trebui să existe studii care să aibă în vedere şi să măsoare 
percepţiile adolescenţilor asupra aspiraţiei în carieră a părinţilor şi satisfacţia în 
carieră ca două măsuri separate, testându-se pentru orice efect asupra aspiraţiei în 
carieră a adolescentului. Alte studii ar trebui să se concentreze pe evaluarea 
tradiţionalismului de gen al carierei părinţilor. Nu există studii privind adolescenţii 
care preferă să aleagă cariere tipic feminine, nici în ceea ce priveşte încrederea şi 
eficienţa de sine la categoriile androgin versus feminin pentru fete, ca posibilă 
aspiraţie ocupaţională de nivel înalt la tinerele din categoria feminină. La fel şi 
fetele din categoria masculină ar trebui incluse în studii. 

Primit în redacţie la: 22. V. 2008 
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REZUMAT 

Cercetarea în domeniul alegerii carierei a pus în evidenţă faptul că mai multe constructe 
acţionează împreună ca să influenţeze comportamentele de carieră. În ultimii ani, s-a înregistrat un 
progres considerabil şi o reorientare a cercetărilor focalizate pe dezvoltarea carierei. Au fost de 
asemenea examinate influenţele exercitate asupra procesului decizional la adolescenţi în ceea ce 
priveşte alegerea carierei. Prezentul studiu este mai întâi de toate o abordare teoretică care îşi propune 
să treacă în revistă mai multe studii şi lucrări semnificative în această arie de cercetare.  



CONFLICTUL INTER ŞI INTRAPSIHIC LA ADOLESCENŢII TIMIZI 

GABRIELA FLORENŢA POPESCU∗ 

THE INTER AND INTRAPSYCHIC CONFLICT AT THE SHY ADOLESCENTS 

Abstract 

The article is about conflict-handling skills the shy adolescents use in conflict 
situations they face. In conflict situations we can describe a person behavior along two 
basisc dimensions: assertiveness and cooperativeness. The five modes of conflict-handling 
skills are: competing, collaborating, compromising, avoiding, accomodating. 

1. CONCEPTE  ŞI  PROBLEMATICĂ 

Dacă luăm în considerare perspectiva sociologică, putem considera conflictul 
ca o realitate a vieţii sociale contemporane, şi nu numai, realitate ce este prezentă la 
diferite niveluri, în diferite contexte, decurge din contradicţia dintre interesele 
particulare ale diverşilor indivizi. Privind conflictul sub raport psihologic, îl putem 
considera o dimensiune esenţială a fiinţei umane cu consecinţe negative de tipul 
inadaptării sau a tulburărilor comportamentale. 

Etimologic, termenul de conflict a fost asociat alternativ cu doi termeni din 
latină, şi anume, fie verbul convingere, care înseamnă ciocnire, polemică, luptă, fie 
conflictus care desemnează acţiunea de a ţine împreună cu forţa (Z. Bogáthy, 
2002).   

Ruxandra Răşcanu apreciază că importanţa conflictului a fost înţeleasă după 
ce s-a cunoscut influenţa câmpului psihologic, a factorilor psihologici, sociali şi 
culturali, a motivaţiei care stă la baza comportamentelor noastre conflictuale pe 
care le provoacă factori din mediul exterior sau interior (Ruxandra Răşcanu, 1999). 

Una din cele mai cunoscute definiţii ale conflictului din literatura de specialitate 
este opoziţia deschisă între indivizi, grupuri, clase sociale, partide, comunităţi sau 
state, între care există contradicţii ce pot produce efecte negative asupra 
interacţiunilor sociale; aceasta este o definiţie ce pune accentul pe dezavantajele 
conflictului (Zamfir şi Vlăsceanu, 1993). De asemenea, Myers oferă o definiţie mai 
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generală, descriind conflictul ca o contradicţie la nivelul acţiunilor şi scopurilor 
(1989). O definiţie situată la polul opus faţă de prima, care accentuează avantajele 
conflictelor este cea oferită de S. Moscovici şi subliniază caracterul creator 
participativ selectiv al indivizilor la diferite acţiuni (S. Moscovici, 1976). 

O definiţie mai dezvoltată a conflictului îi aparţine lui Thomas, aspectele 
luate în considerare fiind conştiinţa existenţei unui conflict, reacţiile emoţionale, 
cogniţiile referitoare la natura conflictului, la intenţiile şi acţiunile părţilor implicate 
(Thomas, 1976).  

Cauzele care pot duce la apariţia conflictelor sunt variate, dar pot fi incluse în 
următoarele categorii: incompatibilităţile dintre persoane, interesele sau nevoile 
umane, comunicarea, stima de sine, valorile individuale, nerespectarea normelor 
formale sau informale, comportamente neadecvate, agresivitatea, competenţele 
sociale, mediul, statutul, puterea, prestigiul, utilizarea culturii şi a informaţiilor  
(A. Stoica-Constantin, 2004). 

Nivelurile la care pot apărea conflictele în societate sunt variate: fie că este 
vorba de raporturi interindividuale şi intragrupale, fie de cele din organizaţii sau 
chiar între grupuri şi categorii sociale cu interese divergente (Vlăsceanu, 1993). 
Pornind de la această idee, putem aminti şi contribuţia lui Gordon care enumeră 
şase niveluri de conflict: intrapersonal, interpersonal, intragrup, intergrup, intra-
organizaţional şi interorganizaţional (1987). 

În cercetarea de faţă am fost interesaţi de primele două niveluri ale 
conflictului, şi anume cel intrapersonal şi cel interpersonal, mai concret, de modul 
în care persoanele timide, de fapt adolescenţii, încearcă să le rezolve. De aceea se 
impun unele precizări referitoare la descrierea acestor două niveluri de manifestare 
a conflictului. 

Conflictul intrapersonal poate apărea atunci când individul este nevoit să 
aleagă, din diferite motive şi în variate circumstanţe, între diferite scopuri 
incompatibile, aparţinând propriei persoane şi unei alte persoane, grup sau 
organizaţie; această formă a conflictului poate avea asupra indivdului fie un efect 
mobilizator, fie unul de stagnare provizorie în acţiune. 

La nivel organizaţional, se consideră că pot exista următoarele forme ale 
conflictului intrapersonal: 

− conflictul de atracţie sau apropiere este cel apărut atunci când cel angajat 
este pus în faţa a două scopuri alternative, ambele fiind atractive pentru el; 

− conflictul de respingere sau de evitare apare atunci când angajatul simte 
respingere faţă de sarcinile pe care le are de îndeplinit, pentru că ocupă un 
loc ce nu corespunde pregătirii şi dorinţelor sale; 

− conflictul de evitare/atracţie este cel generat de dorinţa de realizare a 
anumitor scopuri individuale care implică anumite riscuri legate de context 
sau de declanşarea unor competiţii interindividuale; 
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− conflictul cumulat este cel care se declanşează când individul a ajuns la un 
anumit număr de eşecuri, pe diverse planuri, personale, relaţionale sau 
profesionale.   

Mecanismele psihice ce pot duce la apariţia unor conflicte intrapsihice sunt: 
culpabilitatea, anxietatea, disonanţa cognitivă, frustrarea, stresul. 

Conflictul interpersonal desemnează opoziţia dintre două sau mai multe 
persoane, sub aspectul scopurilor, atitudinilor, valorilor sau a comportamentelor şi 
care este, în general, încărcat cu stări emoţionale legate de prestigiu, poziţie socială, 
carieră, experienţă profesională. Interacţiunile din diverse instituţii pot fi influenţate, în 
mod inevitabil de problemele personale, necazurile şi nemulţumirile individuale, 
concepţiile politice sau religioase, care pot ridica gradul de complexitate al oricăror 
probleme care pot apărea şi care pot accentua conflictele interpersonale. 

În literatura de specialitate a fost identificată o dinamică în evoluţia unui 
conflict interpersonal, acesta parcurgând, gradual, următoarele etape : 

− apariţia unor opinii contradictorii în privinţa unei anumite probleme, însoţite 
de argumente; 

− conturarea ideilor stereotipe, neîncrederea în argumentele aduse de celălalt; 
− în ultima etapă pot apărea chiar idei negative legate de celălalt.  
Cauzele conflictului interpersonal sunt multiple şi cu grade de complexitate 

variate, şi anume: scheme cognitive iraţionale şi rigide, stresul ocupaţional, tipul de 
personalitate al actorilor implicaţi (neuroticismul, ostilitatea, rigiditatea). 

Factorii principali implicaţi în evitarea şi rezolvarea conflictelor interpersonale 
sunt suportul social şi sistemul de coping specific actorilor implicaţi. 

K. W. Thomas şi R. H. Kilman au realizat un instrument de evaluare a abilităţilor 
de rezolvare a conflictelor, folosite de individ în diferite situaţii, prin intermediul 
căruia pot fi identificate următoarele modalităţi: colaborativ, de compromis, 
competiţie, acomodare, evitant. Manifestările comportamentale individuale în 
diferite situaţii conflictuale, care presupun apariţia unor incompatibilităţi între 
persoane, pot fi înscrise pe două axe, reprezentând două dimensiuni bipolare, şi 
anume asertivitatea şi cooperarea, axe pe care pot fi înscrise cinci modalităţi de 
rezolvare a situaţiilor conflictuale. 

Stilul competiţie (competitiv) este asertiv şi necooperativ, fiindu-i specifică 
orientarea spre putere, ca modalitate de a ajunge la o anumită poziţie socială, 
economică sau de altă natură. O persoană la care este dominant acest stil este 
interesată în atingerea propriilor scopuri, chiar în detrimentul celorlalţi. 

Stilul acomodare este la polul opus faţă de cel precedent, individul fiind 
interesat mai mult de interesele celorlalţi decât de ale sale, pe care le neglijează. O 
astfel de persoană poate adopta, în situaţii conflictuale următoarele atitudini: de 
autosacrificiu, altruism, ascultarea necondiţionată a ordinului sau a punctului de 
vedere al cuiva. 
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Stilul colaborativ este o combinaţie de asertivitate şi cooperare şi presupune 
atitudinea de identificare a unor soluţii care să satisfacă interesele ambelor părţi 
implicate într-un conflict. Formele pe care le poate lua acest stil sunt următoarele: 
explorarea unor problematici cu care se confruntă celălalt şi constituirea acestor 
experienţe în modele pentru problemele personale; încercarea de identificare a unor 
soluţii creative pentru problemele individuale. 

Stilul de compromis redă o atitudine de concentrare excesivă asupra 
caracterului practic şi a metodelor de compromis, astfel încât sunt ignorate consecinţele 
pe termen lung; este un stil eficient în situaţii în care este nevoie de soluţii urgente, 
sau când tranzacţionările ţin de  rezultate şi consecinţe complexe. 

Una din cele mai complexe definiţii ale timidităţii, şi care merită amintită, îi 
aparţine Elenei Dimitriu: „timiditatea este o tulburare afectogenă a personalităţii, a 
conştiinţei de sine, de auto şi interestimare, care se manifestă în prezenţa oamenilor 
sau a reprezentării lor şi determină inadaptarea socială sau adaptarea socială 
negativă” (E. Dimitriu, 1998, p. 74–75a). Timiditatea este considerată o trăsătură 
de personalitate cu elemente native, dar şi rezultatul nedezvoltării aptitudinilor 
sociale, trăsătură care este consecinţa unui conflict intrapsihic, dar şi efectul unor 
condiţii sociale. 

Adolescenţa reprezintă pentru mulţi cercetători vârsta timidităţii, indiferent 
de temperamentul fiecăruia, aceasta fiind o consecinţă a transformărilor fiziologice 
care duc la creşterea emotivităţii, dezvoltarea conştiinţei de sine, care îl îndeamnă 
pe adolescent la autoanaliză şi dorinţă de perfecţionare; de asemenea, la această 
vârstă se măreşte cadrul social al adolescentului, se amplifică numărul persoanelor 
cu care vine în contact, şi astfel apar probleme noi, pentru care nu are încă soluţii 
de rezolvare (E. Dimitriu, 1998, a). 

Timiditatea autentică apare atunci când se conturează încă din copilărie, se 
intensifică în adolescenţă, descreşte uşor apoi, dar fără să dispară, şi de asemenea, 
atunci când intimidarea apare în mod regulat, în condiţii similare şi reacţia este 
sistematică (E. Dimitriu, 1998, a). 

Conflictul, considerat unul din factorii principali ai timidităţii, este prezent 
sub cele două forme, intrapersonal şi interpersonal, graniţa dintre aceste două forme 
fiind destul de sensibilă şi uşor de trecut, în cazul timidului. Când este vorba de 
timiditatea spontană, lupta dintre timid şi situaţie se personalizează, căpătând 
accente afective, devenind un conflict interpersonal, între timizi şi netimizi. În 
cazul timidităţii sistematizate, conflictul se derulează astfel: timidul anticipează 
eşecul în relaţiile sociale şi apare astfel conflictul dintre Eul spiritual şi cel social, 
între Eul fundamental şi cel secund, între Eul manifest şi cel latent (E. Dimitriu, 
1998, a).  

Astfel, după cum se poate observa, conflictul interpersonal este specific 
timidităţii spontane, iar cel intrapersonal este întâlnit în timiditatea sistematizată, 
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autentică. Evident că între cele două forme de conflict se creează un cerc vicios, o 
relaţie de interdependenţă în sensul că dificultăţile pe plan interpersonal, prin 
repetare se generalizează şi apoi se interiorizează transformându-se în conflict 
intrapersonal, care mai departe, prin mecanismele de apărare ale Eului, se 
exteriorizează în conflict interpersonal, care, prin generalizare, ajunge la alte 
persoane, şi aşa mai departe. 

Ansamblul factorilor structuranţi şi structurali ai timidităţii sunt activaţi prin 
intermediul unor mecanisme specifice personalităţii timidului. Unele din aceste 
mecanisme cu rol de cercuri vicioase sunt: percepţia negativă care se transformă în 
apercepţie negativă; hipersensibilitatea duce la hipoexpresivitate; nevoia de oameni 
se transformă în fugă de oameni; atenţia se transformă în neatenţie; memoria se 
transformă în falsă evocare; hiperautoanaliza devine raţionament postacţional; 
complexul duce la conturarea supracompensaţiei de inferioritate (E. Dimitriu, 
1998, b). 

2. OBIECTIVE  ŞI  IPOTEZE 

Cercetarea îşi propune identificarea unor modalităţi specifice în care 
adolescenţii timizi rezolvă conflictele interpersonale sau intrapersonale. 

1. Adolescenţii timizi fac apel la un stil evitant de rezolvare a conflictelor. 
2. Persoanele asertive, aflate la vârsta adolescenţei, au o atitudine competitivă 

în rezolvarea conflictelor. 

3. METODICA  CERCETĂRII 

Pentru recoltarea datelor am avut la dispoziţie trei instrumente, şi anume 
Inventarul de Timiditate Zimbardo, H.S.P.Q., Chestionarul de personalitate elaborat de 
Cattell, pentru adolescenţi, din care am folosit doar scala H, referitoare la o 
dimensiune bipolară, şi anume timiditate şi sensibilitate la ameninţare versus curaj 
şi lipsă de sensibilitate şi Chestionarul pentru stiluri de rezolvare a conflictelor 
Thomas-Kilman. Deşi primul instrument vizează două dimensiuni ale timidităţii, şi 
anume cea calitativă şi cantitativă, în cercetarea noastră am avut în vedere doar 
aspectul cantitativ al timidităţii, pentru a putea diferenţia grade ale timidităţii şi 
corelarea acestora cu strategiile de rezolvare a conflictelor. Al doilea instrument 
vizează cinci stiluri de rezolvare a conflictului, şi anume stilul competitiv (la care 
domină propriile interese), stilul acomodare  (presupune supremaţia intereselor 
celorlalţi în defavoarea celor personale), stilul colaborativ (este specific persoanelor ce 
caută soluţii care să mulţumească ambele părţi implicate în conflict), stilul 
compromis (se situează între competiţie şi acomodare) şi stilul evitant (care este 
necooperativ şi neasertiv) (Mihaela Minulescu, 2004). 
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Datele obţinute prin intermediul acestor instrumente au fost prelucrate astfel: 
au fost calculate procentele în fiecare lot şi sublot, relaţiile dintre dimensiuni în 
loturile obţinute şi, în fine, coeficienţii de corelaţie Spearman, calculaţi în 
programul SPSS, pentru a vedea variaţiile dintre timiditate şi diferitele stiluri de 
rezolvare a conflictelor. 

Lotul investigat a fost alcătuit din 98 de elevi de liceu, 68 de fete şi 30 de 
băieţi. 

4. PREZENTAREA  ŞI  INTERPRETAREA  DATELOR 

4.1. Vom începe prezentarea rezultatelor prin expunerea procentelor ce au 
fost stabilite în fiecare lot, pornind de la tipologiile posibile ce se pot contura 
plecând de la instrumentele folosite. 

În lotul total ponderea majoritară o deţin adolescenţii slab timizi (67,70%) 
dacă luăm în considerare datele obţinute prin Inventarul Zimbardo, care este o 
probă de autopercepţie a timidităţii; prin comparaţie, dacă privim datele obţinute 
prin inventarul H.S.P.Q., majoritatea adolescenţilor tind să fie moderat timizi 
(59,37%) şi un procent destul de important să aibă note mari la factorul H, de 
timiditate (34,37%), aceste ultime rezultate putând duce la confirmarea ideii 
formulate în literatura de specialitate, conform căreia adolescenţa este vârsta 
timidităţii, o vârstă la care nivelul timidităţii atinge apogeul, putând să descrească 
ulterior, în funcţie de intervenţia factorilor psihologici şi socioeducaţionali. 

Dacă privim rezultatele diferenţiat, pe loturi, observăm că fetele sunt mai 
dispuse să-şi recunoască timiditatea decât băieţii; în timp ce în cazul fetelor 
14,70% sunt puternic timide şi 19,11% moderat timide, băieţii sunt doar 7,14% 
puternic timizi şi 21,40% moderat timizi. 

Analizând procentele obţinute în lotul global, băieţi şi fete, pe diferite 
tipologii de rezolvare a conflictelor, se observă că stilul competitiv este prezent 
preponderent la nivel mediu (45,83%), dar un procent semnificativ apare şi la 
nivelul de manifestare înalt al acestui stil (38,54%), situat la polul asertiv dar 
necooperativ. În cazul loturilor diferenţiate în funcţie de gen am constatat că fetele 
au un procent mai mare al nivelului înalt de competitivitate (44,11%) în comparaţie 
cu băieţii (25%).   

Stilul colaborativ este prezent la nivel mediu în majoritate (55,20%), locul al 
doilea, ca pondere, fiind ocupat de nivelul scăzut (38,54%), aşadar, resursele de 
colaborare cu ceilalţi, de identificare a unor soluţii avantajoase pentru propria 
persoană şi pentru ceilalţi sunt destul de reduse în cazul adolescenţilor din lotul 
investigat. Acelaşi tablou al procentelor apare şi în cazul loturilor diferenţiate, cu 
menţiunea că procentul băieţilor cu un nivel scăzut al colaborării este mult mai 
mare (64,25%) decât cel al fetelor (27,94%). 
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În cazul stilului de compromis, cel al poziţiei intermediare, între asertivitate 
şi nonasertivitate, între cooperativ şi necooperativ, nivelul dominant este cel mediu 
(59,37%), următorul procent ca importanţă fiind cel al nivelului scăzut (34,37%), 
aşadar, se pare că adolescenţii găsesc mai greu soluţii care să fie acceptate de 
ambele părţi implicate într-un conflict, soluţii de compromis. 

Interesant este că stilul evitant este prezent la nivel mediu (47,91%) dar şi 
înalt (40,62%) în cazul adolescenţilor din lotul total, tabloul fiind similar şi în cazul 
loturilor diferenţiate în funcţie de gen. Se observă, aşadar, că adolescenţii tind să se 
plaseze la polul nonasertivităţii şi al necooperării, deci al adoptării unei atitudini de 
evitare a conflictelor, nefiind identificate resursele de cooperare în vederea 
rezolvării unor conflicte.  

Pentru stilul acomodativ majoritari sunt subiecţii de la nivelul înalt 46,87%, 
dar şi mediu (42,70%), adolescenţii din lotul total manifestând aşadar o preferinţă 
pentru neglijarea propriilor interese în favoarea celor ce aparţin celorlalte persoane, 
aceasta putând fi forma de adaptare pe care o aleg adolescenţii în faţa noilor sarcini 
de dezvoltare cu care se confruntă în această etapă a vieţii lor. Se ştie că de multe 
ori, adolescenţii tind să adopte valori, aspiraţii, comportamente specifice unui grup 
tocmai pentru a putea fi acceptat în acesta. Interesant este că loturile de băieţi şi 
fete sunt diferite ca manifestare, băieţii tind să fie mai acomodativi 60,71%, având 
un nivel înalt şi 28,57% mediu, iar fetele sunt doar în proporţie de 41,17% de nivel 
înalt şi mediu 48,52%, băieţii părând să fie mai dispuşi să se raporteze la interesele 
celorlalţi pentru a fi incluşi în diferite grupuri. 

4.2. Relaţii. După calcularea procentelor ne-am ocupat de relaţionarea nivelului 
de timiditate la cele cinci stiluri de rezolvare a conflictelor pentru a vedea ce nivel 
de manifestare al acestora este dominant, la subiecţii timizi, precum şi la cei asertivi. 

Tabelul nr. 1. 
Băieţii  asertivi (slab timizi) – Inventarul de timiditate Zimbardo 

Stilul de rezolvare a 
conflictelor 

Nivelul de manifestare 
a stilului 

Procentul subiecţilor 
(%) 

Înalt  35 
Mediu 45 

stilul competitiv 

Slab 20 
Înalt  0 
Mediu 40 

stilul colaborativ 

Slab 60 
Înalt  10 
Mediu 70 

stilul de compromis 

Slab 20 
Înalt  35 
Mediu 60 

stilul evitant 

Slab 5 
Înalt  50 
Mediu 40 

stilul acomodativ 

Slab 10 
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Analizând relaţia dintre băieţii asertivi, deci cei cu un nivel scăzut al 
timidităţii la Inventarul Zimbardo şi stilurile de rezolvare a conflictelor, din tabelul 
nr.1 observăm că notele pregnante sunt date de un nivel scăzut al stilului 
colaborativ de rezolvare a problemelor (60%) şi de un nivel înalt al stilului 
acomodativ (50%), aceasta denotând dominanţa unui stil cooperativ, în care 
colaborarea este scăzută şi acomodarea dominantă. Băieţii asertivi par să fie 
preocupaţi mai degrabă de satisfacerea intereselor celorlalţi, decât de încercarea să 
le pună de acord pe cele individuale cu cele ale altor persoane. Acest stil de 
rezolvare a conflictelor poate fi şi o consecinţă a altruismului, dar şi o modalitate 
de a se face acceptaţi în grupuri. 

Dacă băieţii asertivi prezintă un nivel înalt al stilului acomodativ, în cazul 
fetelor din această categorie stilul preferat este cel competitiv (tabelul nr. 2). 

Tabelul nr. 2 
Fete asertive (slab timide) – Inventarul de timiditate Zimbardo 

Stilul de rezolvare a 
conflictelor 

Nivelul de manifestare 
a stilului 

Procentul subiecţilor 
% 

Înalt  57,78 
Mediu 28,89 

stilul competitiv 

Slab 13,34 
Înalt  11,12 
Mediu 66,67 

stilul colaborativ 

Slab 22,23 
Înalt  2,23 
Mediu 51,12 

stilul de compromis 

Slab 48,89 
Înalt  31,12 
Mediu 51,12 

stilul evitant 

Slab 17,78 
Înalt  37,78 
Mediu 51,12 

stilul acomodativ 

Slab 11,12 

Aceasta este o consecinţă firească a situării stilului competiţie la polul extrem 
al asertivităţii pe această dimensiune. Aşadar, cum era de aşteptat, fetele asertive 
sunt competitive, orientate mai mult spre propriile interese, spre putere şi obţinerea 
succesului. Diferenţa între băieţii şi fetele asertive constă în modalităţile pe care le 
aleg pentru rezolvarea conflictelor şi anume, dacă băieţii aleg acomodarea, 
valorizarea intereselor celorlalţi, fetele preferă competitivitatea, deci orientarea 
preponderentă spre propriile interese. 
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Tabelul nr. 3 
Fete puternic timide\Inventarul de timiditate Zimbardo 

Stilul de rezolvare a 
conflictelor 

Nivelul de manifestare 
a stilului 

Procentul subiecţilor 
% 

Înalt  0 
Mediu 80 

stilul competitiv 

Slab 20 
Înalt  0 
Mediu 60 

stilul colaborativ 

Slab 40 
Înalt  10 
Mediu 60 

stilul de compromis 

Slab 30 
Înalt  50 
Mediu 50 

stilul evitant 

Slab 0 
Înalt  70 
Mediu 20 

stilul acomodativ 

Slab 10 

Fetele puternic timide sunt orientate spre stilul acomodativ, iată aşadar, că un 
nivel scăzut al asertivităţii poate duce la rezolvarea conflictelor prin sacrificarea 
propriilor interese în favoarea celorlalţi, submisivitatea fiind aleasă de acestea 
pentru adaptare (tabelul nr. 3). 

Tabelul nr. 4 
Băieţi puternic timizi (note mari) – H.S.P.Q. 

Stilul de rezolvare a 
conflictelor 

Nivelul de manifestare 
a stilului 

Procentul 
subiecţilor 

% 
Înalt  44,45 
Mediu 44,45 

stilul competitiv 

Slab 11,12 
Înalt  0 
Mediu 22,23 

stilul colaborativ 

Slab 77,78 
Înalt  0 
Mediu 77,78 

stilul de compromis 

Slab 22,23 
Înalt  44,45 
Mediu 55,56 

stilul evitant 

Slab 0 
Înalt  44,45 
Mediu 33,34 

stilul acomodativ 

Slab 22,23 
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Tabelul nr. 5 
Fete puternic timide (note mari) – H.S.P.Q. 

Stilul de rezolvare a 
conflictelor 

Nivelul de manifestare 
a stilului 

Procentul subiecţilor 
% 

Înalt  45,84 
Mediu 37,50 

stilul competitiv 

Slab 16,67 
Înalt  8,34 
Mediu 75 

stilul colaborativ 

Slab 16,67 
Înalt  8,34 
Mediu 45,84 

stilul de compromis 

Slab 45,84 
Înalt  33,34 
Mediu 45,84 

stilul evitant 

Slab 20,84 
Înalt  45,84 
Mediu 45,84 

stilul acomodativ 

Slab 8,34 

Datele obţinute prin celălalt mijloc de evaluare a timidităţii, H.S.P.Q., 
respectiv factorul H, date ce sunt relaţionate cu stilurile de rezolvare a conflictelor, 
redau un tablou similar, în sensul că băieţii cu note mari, deci timizii, tind să aibă 
un stil acomodativ de nivel înalt (44,45%), nivelul stilului colaborativ fiind scăzut 
(77,78%). Fetele puternic timide au un nivel superior al competitivităţii (45,84%) şi 
al stilului acomodativ (45,84%) şi inferior în cazul stilului de compromis (45,84%) 
(tabelele nr. 4 şi 5). Aşadar, la un nivel superior al timidităţii fetele oscilează între 
stilul competitiv şi cel acomodativ de rezolvare a conflictelor, nereuşind să 
găsească soluţii de compromis care să pună de acord interesele personale cu cele 
ale altora, în timp ce la acelaşi nivel al timidităţii, superior, băieţii tind să aleagă 
stilul acomodativ de rezolvare a conflictelor. 

4.3. Corelaţii – În continuare vom prezenta tabelele ce conţin coeficienţii de 
corelaţie Pearson, între timiditate, evaluată prin Inventarul Zimbardo şi prin 
H.S.P.Q., şi cele cinci stiluri de rezolvare a conflictelor. 

Tabelul nr. 6 
Corelaţii la lotul de băieţi 

Nr. 
crt. 

Dimensiuni corelate Coeficient de 
corelaţie Pearson 

Semnificaţia 
coeficientului de 

corelaţie 
1 Timiditate – Zimbardo – stilul competitivitate - 0.503 p.< 0,01 
2 Timiditate – Zimbardo – stilul colaborativ 0.072 nesemnificativ 
3 Timiditate – Zimbardo – stilul compromis - 0,171 nesemnificativ 
4 Timiditate – Zimbardo – stilul evitant 0,410 p.> 0,05 
5 Timiditate – Zimbardo – stilul acomodativ 0,349 nesemnificativ 
6 Timiditate – H– stilul competitivitate 0,059 nesemnificativ 
7 Timiditate – H– stilul colaborativ -0,160 nesemnificativ 
8 Timiditate – H– stilul compromis 0,004 nesemnificativ 
9 Timiditate – H– stilul evitant - 0,049 nesemnificativ 

10 Timiditate – H– stilul acomodativ 0.076 nesemnificativ 
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Tabelul nr. 7 
Corelaţii la lotul de fete 

Nr. 
crt. 

Dimensiuni corelate Coeficient de 
corelaţie 
Pearson 

Semnificaţia 
coeficientului de 

corelaţie 
1 Timiditate – Zimbardo – stilul competitivitate -0,362 p.< 0,01 

2 Timiditate – Zimbardo – stilul colaborativ -0,200 nesemnificativ 
3 Timiditate – Zimbardo – stilul compromis 0,160 nesemnificativ 
4 Timiditate – Zimbardo – stilul evitant 0,306 p.> 0,05 
5 Timiditate – Zimbardo – stilul acomodativ 0,161 nesemnificativ 
6 Timiditate – H– stilul competitivitate 0,192 nesemnificativ 
7 Timiditate – H– stilul colaborativ 0,126 nesemnificativ 
8 Timiditate – H– stilul compromis -0,132 nesemnificativ 
9 Timiditate – H– stilul evitant -0,157 nesemnificativ 

10 Timiditate – H– stilul acomodativ -0,052 nesemnificativ 

Din tabelele nr. 6 şi 7 reiese faptul că timiditatea este corelată pozitiv cu stilul 
evitant de rezolvare a conflictelor şi negativ cu cel specific unei persoane 
competitive, aspecte ce sunt întâlnite atât în cazul lotului de băieţi cât şi a celui de 
fete. Corelaţiile demonstrează o asociere firească, de evoluţie în aceeaşi direcţie, 
între un comportament evitant şi un nivel crescut al timidităţii şi o disociere sau 
sens negativ de evoluţie între timiditate  şi competitivitate ca manieră de rezolvare 
a conflictelor. Dacă la calcularea relaţiilor dintre dimensiuni, au apărut unele 
diferenţe între loturile diferenţiate în funcţie de gen, în cazul corelaţiilor statistice 
apar aceleaşi direcţii atât la lotul de fete, cât şi la cel de băieţi, şi anume persoanele 
asertive rezolvă conflictele interpersonale printr-o atitudine competitivă, în care 
interesele personale deţin majoritatea ponderii, iar cele timide printr-un comportament 
evitant, în care abordarea directă nu este strategia preferată. 

5. CONCLUZII 

În lotul analizat în cercetarea de faţă se observă existenţa unui procent 
semnificativ de adolescenţi timizi, aceasta confirmând ideea din diversele teorii din 
literatura de specialitate care susţine exacerbarea timidităţii în perioada adolescenţei. 
Dacă vorbim de autopercepţia timidităţii, reiese clar că fetele sunt mai degrabă 
dispuse să-şi recunoască lipsa asertivităţii decât băieţii, aceasta poate şi datorită 
prejudecăţilor şi etichetelor sociale care încurajează comportamentele asertive mai 
ales la băieţi sau bărbaţi. 

Stilurile care au procente semnificative pentru nivelul înalt sunt cel evitant şi 
competitiv, acestea fiind strategiile de rezolvare a conflictelor adoptate de 
adolescenţii din lotul investigat. 
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Interesant este că analizând datele ce redau relaţiile dintre dimensiunile vizate 
în cercetare, observăm că băieţii tind să se orienteze spre stilul acomodativ de 
rezolvare a conflictelor, indiferent dacă au un nivel superior sau inferior al 
timidităţii, în timp ce fetele asertive sunt competitive, iar cele timide oscilează între 
stilul competitiv şi cel acomodativ. 

La calcularea corelaţiilor, dacă în cazul persoanelor asertive nu apar diferenţe 
faţă de calculele precedente, în sensul confirmării unei asocieri între asertivitate şi 
competitivitate, pentru cei care au un nivel superior al timidităţii strategia preferată 
este evitarea. Aşadar, în special ultimele calcule ne confirmă ipotezele de la care 
am pornit în cercetarea noastră. 

Primit în redacţie la: 18. III. 2008 
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REZUMAT 

Articolul îşi propune să identifice particularităţile în care adolescenţii timizi  rezolvă conflictul 
inter şi intrapsihic atunci când se confruntă cu acesta; modul în care poate fi realizat echilibrul între 
interesele personale şi cele ale altora variază în funcţie de două dimensiuni, cooperativitate şi 
asertivitate, de aici rezultând cinci stiluri de rezolvare a conflictelor pe care le-am avut în vedere în 
cercetare: competitiv, colaborativ, de compromis, evitant şi acomodativ. 



MOTIVAŢII ALE COMPORTAMENTELOR SOCIALE ŞI SATISFACŢIA 
RELAŢIONALĂ ÎN FAMILIE 

RUXANDRA GHERGHINESCU* 

MOTIVATIONS DES COMPORTEMENTS SOCIAUX ET  
LA SATISFACTION RELATIONNELLE EN FAMILLE  

Résumé 

La recherche se propose mettre en évidence l’une des origines des grandes et des petits conflits 
quotidiens dans la relation parents – adolescents. Il s’agit des différents positionnements sur l’axe 
fermeture – ouverture cognitive et de leur impact sur la satisfaction familiale. 

La recherche surprend ainsi, qu’à l’ouverture cognitive des adolescents s’oppose une relative 
fermeture cognitive de la part des parents, et que le climat familial porte l’empreinte des différents 
types de positionnement sur cet axe. 

1. AXE  DE  REFLECŢIE  

Cercetarea se plasează în planul relaţiilor de familie, al relaţiilor mai mult sau 
mai puţin conflictuale dintre părinţi şi copii. Ea porneşte de la o constatare a 
simţului comun, cea a dificultăţilor relaţionale dintre părinţi şi copii, în special 
adolescenţi, şi îşi propune să pună în evidenţă unele dintre cauzele neînţelegerilor 
şi tensiunilor existente. Mai concret, este vorba despre descrierea relaţiei părinte – 
adolescent din punctul de vedere al trebuinţei vs. evitării cognitive de închidere şi 
al satisfacţiei relaţionale.  

Conceptul central al cercetării este cel de motivaţie, structură cognitiv – 
dinamică ce dirijează comportamentele cotidiene, concept analizat în această 
cercetare la nivelul comportamentului social. Termenul general şi abstract de 
motivaţie a fost utilizat pentru a desemna aspectul dinamic şi direcţional (selectiv 
sau preferenţial) al comportamentelor, prin aceasta înţelegându-se orientarea unui 
comportament, de preferinţă, mai mult spre o categorie de obiecte/situaţii decât 
spre o alta. Legătura intern – extern formată în timp, ca urmare a relaţiilor de 
intercondiţionare dintre subiect şi ambianţa sa socioculturală, face ca actorul social 
să caute, să se apropie sau să evite situaţii şi obiecte, sensibilizând diferitele 
persoane la influenţele externe, făcându-le mai mult sau mai puţin permeabile. 

* Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”. Departamentul de Psihologie 

Rev. Psih., t. 55, nr. 1 – 2, p. 63–73, Bucureşti, ianuarie – iunie 2009 
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Datorită ei, trebuinţele se transformă în scopuri, planuri şi proiecte iar actorul 
social caută în mod activ forme de interacţiune, astfel încât anumite relaţii cu unele 
obiecte fizice sau sociale devin necesare sau indispensabile. 

Cercetarea de faţă abordează problematica motivaţiei în aria comportamentului 
social, a relaţiilor subiectului cu situaţiile semnificative ale lumii sociale, prin 
intermediul unor trebuinţe de natură cognitivă, trebuinţe ce se află la originea 
activităţii în care mecanismele de tratare a informaţiilor ocupă un loc preponderent. 
Faptul că trebuinţele au un caracter socioistoric şi cultural, evoluând nu numai 
odată cu evoluţia societăţii ci şi cu evoluţia vieţii individuale, ridică problema 
convergenţelor – divergenţelor intergeneraţionale.  

Pentru că actorul social, prin comportamentul său, stabileşte relaţii preferenţiale 
cu lumea, ne-am întrebat ce se întâmplă când acestea sunt contradictorii, opuse, 
diferite, într-o situaţie specială, cea a relaţiilor de dependenţă asimetrică din cadrul 
familiei, mai ales datorită aspectului de personalizare a motivaţiei care face ca 
trebuinţa, transformându-se în scop şi proiect, să devină „o afacere personală”, iar 
comportamentul care o urmează să fie comportamentul unui actor social concret. 

Această problematică a fost investigată în relaţie cu adolescentul şi familia 
sa. Demersul experimental şi-a propus să analizeze, deci, părinţi şi adolescenţi 
„actori sociali în situaţie”, într-un mediul familial care a fost privit ca „situaţie a 
actorilor sociali”, focalizînd asupra relaţiei părinte – copil, relaţie asimetrică de 
putere, pe care se suprapun la vârsta adolescenţei fenomene specifice. 

Adolescenţa, privită din acest punct de vedere, reprezintă acea fază a 
dezvoltării umane, marcată prin diferenţiere şi individualizare şi care se exprimă, 
mai intens decât în oricare altă perioadă din viaţă, printr-un comportament 
proiectiv, mai mult sau mai puţin structurat. 

Astfel, adolescentul se poate caracteriza printr-un efort personal centrat, prin 
revoltă ca relaţie în căutarea identităţii, ca încercare finală de a-şi cucerii 
autonomia. Adolescentul „încearcă identităţi prin adoptarea unor roluri, prin 
experimentarea unor diferite stiluri de viaţă (V. Negovan, 2003), remanierea 
identitară reprezentând o miză majoră a acestei perioade. El trebuie să asimileze şi 
să integreze în reprezentarea despre sine ansamblul schimbărilor fizice, psihologice 
şi relaţionale, trebuie să se insereze într-o perspectivă temporală personalizată, să 
se recunoască într-un trecut care este al său şi pe care se fondează certitudinea 
continuităţii şi, având conştiinţa caracterului tranzitoriu al prezentului, să se 
raporteze la un viitor pe care poate să şi-l construiască (P. Robertoux, M. Carlier, 
1976; D. Szabo, D. Gagne, A. Parizeau, 1972). Dar, în adolescenţă, afectivitatea, în 
plină expansiune, intelectul aflat într-un moment superior de formare se lovesc de o 
viziune trunchiată a vieţii sociale, rezultată dintr-o experienţă insuficientă. De 
aceea, poate adolescenţii şi părinţii lor se confruntă cu mai multe probleme decât în 
celelalte perioade ale vieţii. 
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Numărul, complexitatea şi varietatea de situaţii care pot apărea într-o familie 
şi conduitele specifice pe care aceste situaţii le solicită acoperă o gamă extinsă.  
S-ar putea afirma chiar că nici un alt mediu nu oferă o asemenea diversitate de 
relaţii într-o unitate socială atât de restrânsă: părinţi şi copii, puternici şi slabi, 
tineri şi bătrâni, fiinţe de sex masculin şi fiinţe de sex feminin, persoane ataşate 
unele de altele prin multiplele legături ale vieţii în comun. Tocmai această 
diversitate a mediului familial oferă adolescentului posibilitate de a se defini şi 
preciza pe sine, grupul familial jucând un rol important în cucerirea coerenţei 
personale, contribuind la descoperirea de către adolescent a comportamentelor 
sociale fundamentale, deci atât la individualizarea cât şi la socializarea acestuia. În 
micile şi marile evenimente care jalonează viaţa de familie, părinţii vin cu 
experienţa lor, cu cultura lor, cu mentalitatea, atitudinile şi comportamentele 
sociale într-o interacţiune care nu este în fiecare moment al său conştientă şi 
deliberată. 

Este cunoscut faptul că adolescenţa introduce în climatul oarecum stabil al 
familiei unele accente dramatice. Motivele sunt multiple şi pot porni atât de la 
adolescentul aflat într-o epocă critică a procesului său de maturizare, cât şi de la 
părinţii, puşi în situaţia de a se confrunta cu criza adolescenţei.  

1.1 OBIECTIVE  

Cercetarea şi-a propus să analizeze relaţia părinte – copil, o relaţie asimetrică, 
o relaţie în care partenerii joacă roluri distincte, au puteri diferite, unul fiind 
dominant, iar celălalt dependent. Acest tip de relaţie complementară este stabilă, 
dar poate acumula tensiuni. S-a ales o astfel de relaţie bazată pe asimetrie de 
putere, pentru că ea este dificil de negociat, poate deveni rigidă şi repetitivă, 
conducând spre situaţii conflictuale şi alterând astfel satisfacţia relaţională. 

Literatura de specialitate menţionează faptul că multe conflicte în familie îşi 
au sursa în motivaţie şi personalitate (G. Myers, M. Myers, 1990, p. 191–192). De 
aceea, credem că la baza unor situaţii potenţial conflictuale în relaţia adolescent – 
părinte se pot afla şi comportamente cu motivaţii diferite. 

Printre aspectele motivaţionale ale comportamentului social se enumeră şi 
trebuinţa cognitivă de închidere pusă în evidenţă de A. W. Kruglanski, trebuinţă ce 
transpare în cele mai mici comportamente, impregnând viaţa cotidiană. Ea se referă 
la atitudinea faţă de ordine şi structură, la previzibilitate, la reacţiile în faţa 
ambiguităţii etc. Preocupări ce vizează această problematică se regăsesc în literatura de 
specialitate. Unele aspecte cum ar fi toleranţa la ambiguitate, structurarea timpului 
etc. au fost investigate la nivelul culturilor naţionale ca amprente de fundal pe care 
socio – culturalul le pune asupra trebuinţei de închidere (F. Trompenaars, 1994,  
G. Hofstede, 1996). 



 Ruxandra Gherghinescu 4 66 

Pe de altă parte, A. W. Kruglanski (1990, cf. P. Gosling, 1996), plasându-se 
la nivelul individual, consideră că este vorba despre o caracteristică dispoziţională, 
fiecare persoană poziţionându-se într-un anumit punct pe dimensiunea trebuinţă vs. 
evitare de închidere. Prezenta cercetare şi-a propus să analizeze trebuinţa de 
închidere la nivelul a două grupuri sociale, grupuri caracterizate prin statusuri 
diferite (părinte/copil) şi prin vârste diferite (adult/adolescent). În acest context 
credem că poziţionări diferite pe această axă pot crea problemele generatoare de 
conflict între părinţi şi copiii lor adolescenţi. 

1.2. IPOTEZE  

Pentru a investiga această problematică am făcut următoarele ipoteze:  
Ipoteza 1. Dacă părinţii şi adolescenţii se poziţionează diferit pe axa 

trebuinţei cognitive de închidere, atunci acest tip de poziţionare constituie o 
caracteristică a celor două categorii investigate. 

Ipoteza 2. Dacă părinţii şi adolescenţii care se poziţionează apropiat pe axa 
închidere–deschidere cognitivă resimt o satisfacţie relaţională mai mare decât 
părinţii şi adolescenţii care se poziţionează distanţat pe aceiaşi axă, atunci aceste 
diferenţe relative de poziţionare influenţează calitatea climatului familial. 

1.3. INSTRUMENTE DE CERCETARE 

Calitatea relaţiilor adolescent – părinte a fost măsurată cu ajutorul Indexului 
de relaţii familiale elaborat de Walter W. Hudson (1988, p.103), chestionar care 
măsoară satisfacţia relaţiilor din cadrul familiei. Scorurile joase reflectă un nivel 
înalt de satisfacţie în familie. Cu cât scorul este mai ridicat cu atât este mai mare 
insatisfacţia, ceea ce necesită reflecţii asupra modului în care familia munceşte şi 
trăieşte împreună.  

Motivaţia comportamentului social a fost analizată din punctul de vedere al 
trebuinţei cognitive de închidere nespecifică cu ajutorul Scalei trebuinţei pentru 
închidere, elaborată de D. M. Webster şi A. W. Kruglanski (1994). 

A. W. Kruglanski propune existenţa a două dimensiuni ortogonale. Prima 
dimensiune este „trebuinţa vs. evitarea închiderii”, iar a doua priveşte „specificitatea vs. 
non-specificitatea tipului de închidere”. Actorii sociali se vor poziţiona pe cele 
două dimensiuni în funcţie de costurile (care vor tinde să fie minimizate) şi de 
beneficiile (care vor tinde să fie maximizate) estimate ale acelei poziţionări. 

Trebuinţa de închidere specifică poate fi definită ca fiind trebuinţa de a primi 
un răspuns particular în raport cu întrebările individului. Beneficiile unui astfel de 
tip de închidere sunt legate de aşteptarea unor răspunsuri dezirabile. Trebuinţa de 
închidere non-specifică corespunde „unei trebuinţe de răspuns, oricare ar fi acesta, 
în schimbul confuziei şi ambiguităţii” (A. W. Kruglanski, 1990, p. 337). Beneficiile 
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unui astfel de tip de închidere sunt diverse. Ea permite, spre exemplu, să facă 
situaţiile mai previzibile şi permite astfel individului să acţioneze. A. W. Kruglanski 
consideră că trebuinţa de închidere non-specifică reprezintă şi o caracteristică 
dispoziţională (D. M. Webster, 1993, D. M. Webster şi A. W. Kruglanski, 1994). 
Pentru a măsura această dimensiune, A. W. Kruglanski a elaborat o scală de 
trebuinţă de închidere non-specifică. Aceasta are 42 de itemi iar subiecţilor li se 
cere să-şi exprime acordul/dezacordul (1 – total dezacord, 6 – întrutotul de acord). 
Scorul total al unui subiect se obţine prin însumarea răspunsurilor la cei 42 de 
itemi. Trebuinţa de închidere este măsurată prin intermediul a 5 dimensiuni: 
„preferinţa pentru ordine şi structură”, „trebuinţa de previzibilitate”, „căutarea 
închiderii în luarea deciziei”, „inconfortul provocat de ambiguitate”, „închiderea 
spiritului”.  

D. M. Webster şi A. W. Kruglanski (1994) au constatat că trebuinţa de 
închidere corelează pozitiv cu autoritarismul, cu dogmatismul şi cu trebuinţa de 
structură. De asemenea, ea corelează negativ cu trebuinţa de cunoaştere. Ea nu pare 
a fi legată în nici un fel de dezirabilitatea socială şi de inteligenţă. 

Consistenţa internă a scalei este puternică (coeficient alpha al lui Cronbach 
este .84), iar corelaţia între două măsurători la interval de 12 săptămâni lasă să se 
înţeleagă că este vorba despre o dimensiune stabilă (r = .86). 

1.4. SUBIECŢI 

Cu ajutorul acestor probe au fost analizaţi 176 subiecţi, dintre care 103 părinţi 
şi 73 adolescenţi. Familiile investigate au avut următoarea structură: 

– 31 de familii compuse din 2 părinţi şi un copil adolescent, ceea ce înseamnă 
124 de relaţii interpersonale; 

– 40 de familii formate dintr-un părinte şi un copil, ceea ce înseamnă 80 de 
relaţii interpersonale; 

– 1 familie formată dintr-un părinte şi doi adolescenţi, ceea ce înseamnă 4 
relaţii interpersonale. 

Din această detaliere rezultă că au fost analizate 208 relaţii interpersonale. 

Tabelul nr. 1.  
Descrierea eşantionului 

Sex 
Statut 

Sex feminin Sex masculin Total 

 n % n % n % 
părinţi 62 60,2 41 39,8 103 100 
adulţi fără copii 28 62,2 17 37,8 45 100 
adolescenţi 39 53,4 34 46,6 73 100 
total 129 58,4 92 41,6 221 100 



 Ruxandra Gherghinescu 6 68 

De-a lungul investigărilor a mai fost utilizat un lot de 45 de subiecţi, adulţi cu 
vârste cuprinse între 36 şi 52 de ani, care nu au copii. Acest lot a fost compus din 
28 de subiecţi de sex feminin şi 17 subiecţi de sex masculin. 

2. PREZENTAREA  ŞI  INTERPRETAREA  DATELOR 

În urma demersului de verificare a primei ipoteze se poate constatata 
existenţa unei diferenţe consistente de poziţionare pe axa închidere – deschidere 
cognitivă între părinţi şi copiii lor adolescenţi. 

Tabelul nr. 2. 
Rezultatele obţinute de părinţi şi de copiii lor adolescenţi în ceea ce priveşte percepţia climatului 

familial şi în ceea ce priveşte poziţionarea pe axa închidere – deschidere 

 Climat 
familial 

Ordine Previzib. Decizie Ambiguit. Spirit Scor 
total 

părinţi 
n = 103 

29,9 8,8 7,2 4 6,8 5,9 23,9 

adulţi fără copii 
n = 45 - 8,6 7,0 4,6 6,3 5,3 19,2 

adolescenţi 
n = 73 

27,38 4,3 3,2 3,8 2,8 2,7 16,8 

Analiza semnificaţiei diferenţelor între mediile obţinute de părinţi şi copii la 
testul de trebuinţă de închidere este semnificativă din punct de vedere statistic  
(z = 6,63; p<0,01), în sensul că părinţii au o trebuinţă de închidere semnificativ mai 
accentuată decât adolescenţii. Dincolo de o trăsătură dispoziţională credem că 
aceste rezultate pot fi explicate şi prin adoptarea mai mult sau mai puţin reuşită a 
rolului de părinte şi supunerea la constrângerile sale. Ar putea fi vorba despre o 
trebuinţă de control de care părinţii simt nevoia în această perioadă de confruntare 
cu adolescenţa copiilor lor.  

Această afirmaţie este susţinută şi de faptul că părinţii au o trebuinţă de 
închidere semnificativ mai accentuată şi decât adulţii care nu au copii (z = 2,23; 
p<0,02). 
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Graficul nr. 1. 

Reprezentarea grafică a rezultatele obţinute de părinţi şi de copiii lor adolescenţi în ceea ce priveşte 
poziţionarea pe sub-scalele probei de trebuinţă cognitivă de închidere. 
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În continuare, s-a urmărit analiza diferenţelor dintre mediile obţinute de 
părinţi şi adolescenţi la sub-scalele probei de închidere. Este vorba despre trebuinţa 
de ordine, de previzibilitate, de decizie promptă, toleranţă scăzută la ambiguitate şi 
închidere a spiritului. Se pot observa atât diferenţe cât şi asemănări între adolescenţi şi 
părinţii lor referitor la sub-scalele probei de trebuinţă cognitivă de închidere. 

În ceea ce priveşte trebuinţa de ordine diferenţa dintre medii este 
semnificativă din punct de vedere statistic (z = 4,62; p<0,01), această trebuinţă 
fiind la părinţi semnificativ superior dezvoltată faţă de cea a adolescenţilor. 

La sub-scala ce măsoară trebuinţa de previzibilitate diferenţa dintre medii 
este din nou semnificativă din punct de vedere statistic (z = 4,08; p<0,01), în sensul 
că părinţii au o trebuinţă de previzibilitate asupra a ceea ce se va întâmpla mai 
puternică decât adolescenţii, dând dovadă de mai multă prudenţă. În ceea ce 
priveşte adolescenţii, pare că ultima lor grijă ar fi să facă predicţii asupra modului 
în care pot evolua diferitele situaţii în care se află, ca şi cum aceştia ar explora 
multiplele posibilităţi de ieşire din situaţii, cu scopul acumulării de experienţă. 

La sub-scala ce măsoară promptitudine în decizie nu se înregistrează o 
diferenţă semnificativă între medii (z = 0,47; p>0,10). Modalitatea de a lua decizii 
este asemănătoare la părinţi şi la adolescenţi, chiar dacă deciziile în sine pot fi diferite. 

În ceea ce priveşte toleranţa la ambiguitate diferenţa devine din nou 
semnificativă din punct de vedere statistic (z = 4,41; p<0,01). Părinţii par a avea o 
toleranţă mult mai redusă la ambiguitate decât adolescenţii, care par a o suporta 
mult mai bine. 

În final, la ultima sub-scală a testului, datele cercetării pun în evidenţă faptul 
că părinţii sunt semnificativ mai închişi din punct de vedere spiritual decât 
adolescenţii care par a fi sensibili la alte puncte de vedere, la diferite credinţe şi la 
diferite viziunii asupra lumii, fără a se fixa asupra uneia anume (z = 2,31; p<0,02). 
Părinţii, în schimb, dau dovadă de o oarecare rigiditate, fiind bine ancoraţi într-o 
anumită viziune asupra lumii şi vieţii, sprijinită de valori care li se par a fi 
indiscutabile şi având ca suport adevăruri „absolute”. 

Existenţa unor poziţionări semnificativ diferite pe axa închidere – deschidere 
între părinţi şi adolescenţi conduce spre ideea existenţei în cotidian a unor 
comportamente cu motivaţii diferite care se pot constitui în surse de neînţelegere, 
ducând spre divergenţe şi conflicte.  

Pentru a verifica cea de a doua ipoteză ce stă la baza cercetării s-a calculat 
diferenţa dintre scorurile obţinute de membrii diadelor (adolescent – părinte) la 
proba trebuinţei de închidere şi s-a luat în consideraţie calitatea climatului familial 
perceput de aceste diade. 

Pentru a împărţi lotul după criteriul calităţii climatului familial s-a pornit de 
la media obţinută la Indexul de relaţii 28,8 la care s-a adăugat şi s-a scăzut 1 sigma = 
10,3. Astfel s-au obţinut următoarele categorii: 
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– categoria subiecţilor care percep un climat satisfăcător în familie, care 
cuprinde 43 subiecţi cu scoruri sub 18,5; 

– categoria subiecţilor care percep un climat mediu satisfăcător, care cuprinde 
un număr de 123 de subiecţi cu scoruri cuprinse între 18,5 şi 39,1; 

– categoria subiecţilor care percep climatul din familie ca fiind nesatisfăcător, 
unde sunt incluşi un număr de 42 de subiecţi cu scoruri peste 39,1. 

Analizând semnificaţia diferenţelor dintre mediile ecarturilor înregistrate 
între membrii diadelor (adolescent – părinte) la proba trebuinţei de închidere la 
diadele care percep un climat satisfăcător în familie şi la cele care percep climatul 
familial ca fiind nesatisfăcător s-a obţinut o diferenţă semnificativă din punct de 
vedere statistic (z = 3,12; p<0,01). 

Trebuinţele de închidere ale subiecţilor, părinţi şi adolescenţi analizaţi în 
diadă, care percep un climat familial satisfăcător sunt apropiate ca valoare, 
indiferent de punctul pe care se poziţionează pe axa închidere – deschidere. De 
asemenea, se poate observa cum subiecţii, părinţi şi adolescenţi care nu sunt 
mulţumiţi de climatul familiar au diferenţe semnificativ mai mari între scorurile 
obţinute la proba trebuinţei de închidere.  

Continuând verificarea acestei ipoteze, am împărţit lotul de subiecţi după 
scorurile obţinute la proba de trebuinţă de închidere, pornind de la media 20,4 la 
care am adăugat şi am scăzut 1 sigma = 8,2, în următoarele trei categorii: 

– categoria subiecţilor cu trebuinţă de închidere înaltă, subiecţi cu scoruri 
peste 28,6, din care fac parte un număr de 42 subiecţi; 

– categoria subiecţilor cu trebuinţă de închidere medie, subiecţi cu scoruri 
cuprinse între 12,2 şi 28,6, din care fac parte un număr de 83 subiecţi; 

– categoria subiecţilor cu trebuinţa de închidere scăzută (trebuinţă de deschidere), 
subiecţi cu scoruri sub 12,2 din care fac parte un număr de 51 subiecţi. 

S-au urmărit apoi categoriile în care se plasează membrii diadei părinte – 
adolescent (Î = trebuinţă de închidere; D = trebuinţă de deschidere; M = trebuinţă 
de închidere – deschidere medie) în relaţie cu calitatea percepută a vieţii din familie 
(climat satisfăcător, mediu satisfăcător, nesatisfăcător şi combinaţiile care reies).  

Tabelul nr. 3. 
Procentele de diade care se înscriu în categoriile „climat satisfăcător”, „climat mediu satisfăcător”, 
„climat nesatisfăcător” şi combinaţiile posibile în relaţie cu poziţionarea membrilor diadelor pe axa 

închidere – deschidere 

Treb. de închidere 
Climat fam. 

Î-Î D-D M-M Î-M M-D Î-D 

climat satisfăcător 
n = 43 

9,3% 11,6% 51,1% 14% 14% - 

climat mediu satisf. 
N = 88  

12,5% 13,6% 28,5% 15,9% 25% 4,5% 

climat nesatisfăcător 
n = 42 

7,1% 6,7% 4,8% 7,1% - 74,3% 

combinaţii 
n = 35 

14,3% 17,1% 14,3% 20,1% 17,1% 17,1% 
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În ceea ce priveşte diadele ale căror membrii percep climatul din familie ca 
fiind satisfăcător, nu se înregistrează nici o situaţie în care un membru al diadei să 
se înscrie în categoria „trebuinţă de închidere mare” iar celălalt în categoria 
„trebuinţă de deschidere”. 

Tabelul nr. 4.  
Procentele de subiecţi care se situează pe acelaşi nivel, la diferenţă de 1 clasă şi la diferenţă de 2 clase 

în ceea ce priveşte trebuinţa de închidere 

 0 clase 1 clasă 2 clase 
climat satisf. 

N = 43 
72,1% 27,9% - 

climat mediu satisf. 
N = 123 

54,6% 40,9% 4,5% 

climat nesatisf. 
N = 42 

18,6% 7,1% 74,3% 

Datele cercetării arată că subiecţii care întreţin relaţii satisfăcătoare în familie 
sunt comasaţi în categoria 0 clase, în timp ce la diferenţă de 2 clase nu se 
înregistrează nici un subiect, diferenţa procentuală fiind semnificativă (Sed% = 9,6; 
t = 7,5; p<0,01). În ceea ce priveşte subiecţii ce consideră ca nesatisfăcător climatul 
din familie se observă o diferenţă din nou semnificativă din punct de vedere 
statistic (Sed% = 9,9; t = 5,62; p<0,01). Reiese că un procent semnificativ mai 
mare de subiecţi care întreţin relaţii satisfăcătoare în familie se poziţionează 
asemănător pe axa închidere – deschidere şi un procent semnificativ mai mare de 
subiecţi care întreţin relaţii deteriorate în familie se găsesc la distanţă relativ mare 
în ceea ce priveşte trebuinţa de închidere. 

De asemenea, dacă se efectuează o analiză pe verticală a datelor din tabel se 
poate observa cum pe acelaşi nivel se plasează 72,1% dintre subiecţii care întreţin 
relaţii satisfăcătoare în familie şi 54,6% dintre subiecţii care percep în familie 
relaţiile ca fiind mediu satisfăcătoare. În schimb, doar 18,6% dintre subiecţii care 
percep climatul din familie ca fiind nesatisfăcător se plasează pe acelaşi nivel în 
ceea ce priveşte trebuinţa cognitivă de închidere. În acelaşi timp, la diferenţe de  
2 clase vom găsi 74,3% dintre subiecţii care se încadrează în categoria „climat 
nesatisfăcător” şi nici un subiect din categoria „climat satisfăcător”. 

Calculele statistice arată că un procent semnificativ mai mare de subiecţi care 
întreţin relaţii satisfăcătoare, se înscriu în categoria 0 clase, decât cei cu relaţii 
percepute ca fiind nesatisfăcătoare (Sed% = 10; t = 5,35; p<0,01).  

Şi, după cum am anticipat, un procent semnificativ mai mare de subiecţi care 
percep climatul din familie ca fiind nesatisfăcător se înscriu în categoria diferenţă 
de 2 clase (Sed% = 9,6; t = 7,7; p<0,01). Subliniem faptul că nu se înregistrează 
nici un subiect care întreţine relaţii bune cu familia sa în categoria mai sus 
menţionată. 
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Şi analiza diferenţei dintre procente tinde să confirme ipoteza făcută. 
Poziţionări distanţate pe axa închidere – deschidere pot genera comportamente cu 
motivaţii diferite care pot avea ca urmare divergenţe, tensionări şi deteriorări ale 
climatului din cadrul familiei. 

3. CONCLUZII 

Cercetarea şi-a propus să studieze aspecte ale motivaţiei comportamentului 
social la nivelul familiei, aspecte mai puţin investigate experimental în literatura de 
specialitate. 

Datele obţinute au scos în evidenţă poziţionări diferite ale părinţilor şi 
adolescenţilor în ceea e priveşte intensitatea trebuinţei cognitive de închidere, în 
sensul că părinţii par a fi semnificativ mai „închişi” decât copiii lor. Această 
constatare pare să reflecte mai mult decât o trăsătură dispoziţională, interiorizarea 
unor prescripţii de rol în cazul părinţilor, ceea ce ar justifica faptul că adulţii care 
au copii au şi o trebuinţă mai accentuată de închidere decât adulţii fără copii. 

Se relevă astfel cum alături de o caracteristică a culturilor naţionale şi alături 
de o trăsătură dispoziţională la nivel individual, la un nivel de generalizare 
intermediar, anumite poziţionări pe axa închidere – deschidere constituie şi o 
caracteristică a unor grupuri sociale, în această cercetare adolescenţii şi părinţii lor. 

Ne putem întreba în acest sens dacă evitarea trebuinţei de închidere este ceva 
superflu sau este ceva necesar construirii adolescentului, găsirii identităţii sale 
psihosociale. Dintr-un anumit punct de vedere, situaţia de poziţionare diferită a 
părinţilor şi a adolescenţilor pe axa trebuinţei de deschidere – închidere cognitivă 
pare a fi astfel firească. Ne referim la adolescenţii în căutarea identităţii şi la 
părinţii ce ascultă de anumite prescripţii de rol într-un moment în care copilul este 
pe cale să-şi transgreseze statutul, iar relaţiile din familie ar trebui renegociate. 

În ciuda acestui fapt, datele cercetării arată cum poziţionările diferite în ceea 
ce priveşte trebuinţa de închidere cognitivă a părinţilor şi a adolescenţilor pot 
constitui un potenţial conflictogen, fiind vorba despre apariţia în cotidian a unor 
comportamente cu motivaţii diferite, uneori divergente. Astfel, diadele care se 
poziţionează în puncte apropiate pe axa închidere – deschidere cognitivă percep un 
climat familial mai satisfăcător, în timp ce diadele care se poziţionează în puncte 
semnificativ mai îndepărtate unele de altele par a fi nemulţumite de climatul din 
familie. 

În sine, trebuinţa de închidere sau de deschidere cognitivă a unui actor social 
(adolescent sau părinte) nu pare a avea nici o legătură cu gradul de satisfacţie 
resimţit în familie. Responsabilă de nivelul satisfacţiei familiale pare a fi distanţa 
relativă dintre poziţionările pe axa trebuinţei de închidere – deschidere a celor doi 
actori sociali implicaţi. 
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În concluzie, credem că se poate afirma posibilitatea ca tensionarea 
climatului familial să îşi afle una dintre cauze în comportamentele cu motivaţii 
diferite, dictate de trebuinţe de închidere – deschidere cognitivă de intensităţi 
diferite. 

Aceste rezultate conduc spre câteva interogaţii: starea de război, de la 
rebeliunea deschisă la rezistenţa subtilă şi ascunsă dintre adolescenţi şi părinţi 
poate fi redusă? Poziţionările diferite pe axa închidere – deschidere pot fi negociate 
de către părinţi şi adolescenţi? Care sunt factorii care pot creşte satisfacţia în 
familie prin ameliorarea calităţii relaţiilor părinte – copil? 

Toate aceste întrebări cer un răspuns deoarece modul de a vedea, simţi şi de a 
stabilit raporturi cu ceilalţi îşi are sursa şi în particularităţile convieţuirii cu familia, 
căci familia constituie spaţiul unde se construiesc prototipuri pentru toate celelalte 
relaţii, de supra- sau subordonare, de complementaritate sau reciprocitate, cu 
nenumăratele nuanţe afective care le colorează. 

Primit în redacţie la 4. III. 2008 
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REZUMAT 

Cercetarea îşi propune să pună în evidenţă una dintre sursele marilor şi micilor conflicte 
cotidiene în relaţia părinte – adolescent. Este vorba despre poziţionările diferite pe axa închidere – 
deschidere cognitivă şi despre impactul acestora asupra satisfacţiei familiale. Cercetarea surprinde, 
astfel, cum deschiderii cognitive a adolescenţilor i se opune o relativă închidere cognitivă din partea 
părinţilor, şi cum climatul familial poartă amprenta diverselor tipuri de poziţionare pe această axă. 



 



SATISFACŢIA ŞI PERFORMANŢA 

MIHAI IOAN MICLE∗ 

LA SATISFACTION ET LA PERFORMANCE 

Resumé 

L’article est concentré sur le problème d’importance majeure dans la psychologie organisationnelle, 
la satisfaction et la performance. On a présenté et discuté les théories sur la satisfaction et la 
performance – les facteurs déterminants et la relation satisfaction – performance, performance – 
motivation. On a passé aussi en revue les données de la littérature scientifique sur le besoin, les buts 
de l’évaluation de la performance professionnelle, les sources d’information nécessaires a 
l’évaluation, les méthodes connues d’évaluation et les erreurs d’évaluation 

1. SATISFACŢIA 

Satisfacţia este unul din factorii eficienţei generale a muncii. Angajaţii 
firmelor sunt satisfăcuţi sau nesatisfăcuţi în diferite grade şi moduri, în funcţie de 
participarea la realizarea activităţilor. Munca este percepută de angajat nu doar ca 
un mijloc de obţinere a celor necesare, ci şi ca o posibilitate de a avea emoţii, trăiri 
plăcute, pozitive. Starea de satisfacţie sau insatisfacţie a angajaţilor influenţează 
pozitiv/negativ multitudinea manifestărilor lor personale şi organizaţionale. 

Chiar dacă satisfacţia/insatisfacţia se manifestă pe o multitudine de 
dimensiuni şi niveluri, înregistrarea ei este dificilă. Nu întotdeauna intensitatea 
trăirii psihologice de satisfacţie sau insatisfacţie coincide cu conştientizarea ei, 
uneori parţială şi diferită.  

Prezentând un dublu interes, în sine şi pentru sine, satisfacţia muncii este 
unul din factorii atât ai eficienţei personale cât şi a eficienţei organizaţionale. În 
acest sens acordarea unei atenţii particulare satisfacţiei angajaţilor reprezintă în 
prezent un obiectiv al managerilor şi specialiştilor în domeniu.  

În pofida faptului că satisfacţia este greu de înregistrat, în timp s-au evidenţiat 
o serie de perspective, încercări de a o defini. 
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Din perspectivă atitudinală satisfacţia este văzută ca atitudinea pe care o are 
un angajat în raport de diferite aspecte ale muncii, atitudinile având atât componentă 
afectivă cât şi cognitivă (Weight şi Cropanzano, 1997, apud Côte, S. 1999). 
Atitudinile considerate ca fiind relevante în procesul muncii sunt reprezentate de 
următoarele dimensiuni: promovarea, salariul, munca însăşi, recunoaşterea, beneficiile, 
condiţiile de lucru, supravegherea, colegii de muncă şi politica managerială (Locke, 
1976). 

Din perspectivă psihologică satisfacţia este definită ca: ,,o stare emoţională 
pozitivă rezultat al evaluării muncii depuse sau al experienţei avute în munca 
respectivă” (Locke, 1976, p. 1300); „o stare emoţională pozitivă sau plăcută 
rezultat al corespondenţei între ceea ce aşteaptă un individ ca urmare a muncii 
prestate şi ceea ce el primeşte” (Ripon, 1987, p. 421). 

Din perspectivă psihosociologică, satisfacţia în muncă (SM) este rezultatul 
diferenţei dintre ceea ce indivizii obţin ca recompensă a muncii (o.r.) şi ceea ce 
estimează ei că ar trebui să obţină (e.o.). S-a ajuns chiar la o formulă de calcul a 
stării de satisfacţie. Satisfacţia este pusă într-o relaţie matematică cu ceea ce 
estimează individul că ar trebui să obţină (aşteptări, obiective proiectate) şi ceea ce 
obţine în mod obiectiv în activitatea de muncă (obiective realizate). 

S.M. = (o.r. – e.o.)/o.r.; o.r. = obiective realizate; e.o. = obiective aşteptate 
Dacă nivelul de realizare al obiectivelor coincide cu cel proiectat, aşteptat, se 

instalează o stare de satisfacţie. Atunci când realizările sunt sub nivelul aşteptărilor, 
individul trăieşte o stare de insatisfacţie, iar dacă acestea devansează aşteptările o 
stare de disconfort (Zamfir, 1980, p. 231). 

Insatisfacţia în muncă provoacă la nivelul angajatului o dezorganizare în plan 
psihic şi atitudinal. Dintre efectele insatisfacţiei în muncă, cu impact asupra bunei 
funcţionări atât a individului cât şi a organizaţiei din care face parte se evidenţiază: 

– sănătatea mentală şi satisfacţia în afara muncii. Unii autori susţin că 
angajaţii mai satisfăcuţi sunt mai sănătoşi psihic, atitudinile pozitive faţă de munca 
desfăşurată corelează pozitiv cu cele manifestate faţă de viaţă, în general (Judge şi 
Watanabe, 1993). Dacă angajaţii trăiesc un sentiment de realizare şi stimă, munca 
prestată le oferă satisfacţie. Această stare de confort şi satisfacţie se exprimă în 
activităţile pe care aceştia le realizează în afara orelor de muncă. 

– absenteismul. Cercetările în domeniu relevă, în cele mai multe cazuri, o 
corelaţie relativ slabă între satisfacţia muncă şi absenteism. Conţinutul muncii 
reprezintă cel mai bun predictor al absenteismului în relaţia sa cu satisfacţia. 
Satisfacţia în muncă corelează mai mult cu „frecvenţa” absenteismului (cât de des 
absentează salariaţii), decât cu timpul pierdut – câte zile. 
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– fluctuaţia de personal. Fluctuaţia vizează demisia persoanelor dintr-o 
organizaţie. Între satisfacţia muncii şi fluctuaţie există o corelaţie moderată (Steel 
şi Ovalle 1984). Între decizia de a pleca efectiv din organizaţie şi insatisfacţie se 
interpun câteva etape: perceperea insatisfacţiei, gradul de plecare, evaluarea 
utilităţii aşteptate a căutării unui nou post, precum şi a costului plecării, intenţia de 
a căuta alternative, căutarea alternativelor, evaluarea alternativelor, compararea 
alternativelor cu postul curent, intenţia de a pleca sau rămâne respectiv plecarea 
sau rămânerea (Mobley, 1977, apud. Johns, 1998).  

Considerăm că satisfacţia este o stare interioară de bine, o trăire emoţională 
pozitivă, rezultatul evaluării muncii depuse, al sincronizării expectaţiilor angajatului 
cu pachetul de compensaţii primite (economice, recunoaştere, statut etc.). 
Insatisfacţia apare atunci când aşteptările angajatului privind munca realizată sunt 
altele decât cele dorite, sunt înşelate. Importante în procesul de evaluare a 
angajatului sunt sentimentele, trăirile sale faţă de rezultatele obţinute. 

1.1. FACTORII DETERMINANŢI AI SATISFACŢIEI ÎN MUNCĂ 

Satisfacţia muncii se realizează în funcţie de o multitudine de dimensiuni. În 
decursul timpului, s-au realizat o serie de cercetări care au avut ca obiectiv atât 
determinarea dimensiunilor sau a factorilor care generează starea de satisfacţie/ 
insatisfacţie, cât şi a stabilirii ponderii pe care aceste dimensiuni le au, tipurile şi 
nivelurile de satisfacţie/insatisfacţie.  

Realizarea idealurilor, obţinerea unor retribuţii băneşti în schimbul muncii 
prestate, dezvoltarea trăsăturilor de personalitate, aportul angajatului la producţia 
de bunuri şi servicii, realizarea unor relaţii umane benefice şi conturarea statului 
social, depind în primul rând de relaţia dintre aşteptările, capacităţile şi obiectivele 
persoanei, pe de o parte, şi condiţiile existente la locul de muncă, pe de altă parte 
(Vroom, 1964, p. 29–30). 

Alte studii experimentale au demonstrat rolul relaţiilor interpersonale 
(Lickert, 1967), al prestigiului locului de muncă (King, 1960), al obiectivităţii 
aprecierii muncii, implicării în activitatea de muncă, al stilului de conducere şi al 
consideraţiei acordate de şef subalternului (Ripon, 1987) în formarea, dezvoltarea, 
susţinerea motivaţională şi în producerea stării de satisfacţie a muncii.  

Studiile unor autori ca Schreiber (1952, apud Weintraub, 1973, p. 296) a 
identificat ca principale surse de satisfacţie profesională următoarele dimensiuni: 
conţinutul muncii, tipul de supraveghere directă, atitudinea conducerii, relaţiile 
dintre colegi la locul de muncă, salariul şi ocaziile de promovare.  

În România, studiul realizat de Iosif şi al. (1982), evidenţiază următoarele 
categorii de factori care afectează satisfacţia muncii şi eficienţa acesteia: factori 
personali, caracteristici ocupaţionale, factori materiali, factori organizaţionali şi 
extra organizaţionali. 
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După cum se observă, există o diversitate a opţiunilor, ierarhizarea surselor 
de satisfacţie diferă de la autor la autor. Autorii citaţi mai sus argumentează: 

– Fenomenele studiate – individ, muncă, caracteristici sociale şi organizaţionale, 
sunt extrem de complexe şi diversificate. Cercetările nu au detectat toate variabilele 
existente şi legăturile lor în interiorul sistemelor socio-tehnice. 

– Modele şi grupuri de variabile sunt studiate pe subiecţi şi locuri de muncă 
care prezintă caracteristici diferite. Aceasta conduce la o lipsă de precizie în 
compararea rezultatelor şi, de aici, în validarea diferitelor variabile. 

– Definirea imprecisă a unor constructe face imposibilă utilizarea lor în 
procesul de măsurare, şi, invers, o definire prea exactă şi încrederea exagerată în 
unele constructe poate împiedica/îngreuna descoperirea unora noi şi semnificative 
(p. 19–20). 

1.2. RELAŢIA MOTIVAŢIE, SATISFACŢIE ŞI PERFORMANŢĂ 

Cu toate că tot mai mulţi autori acceptă că buna funcţionare şi performanţa 
unei organizaţii sunt strâns legate de motivaţia şi satisfacţia angajaţilor, nu există 
un acord deplin în ce priveşte relaţia dintre cele două concepte. Acest fapt se 
datorează complexităţii fenomenelor respective şi uneori naturii lor asemănătoare.  

Totuşi din punct de vedere istoric s-au structurat trei modalităţi de abordare a 
acestei problematici (Zlate, 1981): 

– Motivaţia şi satisfacţia sunt două fenomene de sine stătătoare. Gellerman 
(1971) realizează distincţia dintre cele două concepte. În accepţiunea acestuia, 
motivaţia reprezintă influenţa ce îl determină pe individ să acţioneze conştient într-
o formă particulară, altfel decât dacă această influenţă nu ar fi existat, iar satisfacţia 
se referă la evenimentele ce dau naştere unui sentiment subiectiv de plăcere, 
sentiment ce poate fi exprimat sau descris de individ, dar nu poate fi observat din 
exterior. Acelaşi eveniment extern poate avea două categorii de efecte: produce 
doar plăcere – satisfacţie, nemodificând comportamentul sau motivează – modificând 
comportamentul. 

– Relaţia dintre motivaţie şi satisfacţie este percepută în mod unilateral. 
Wolf (1970) consideră motivaţia o forţă, un impuls direcţionat spre obţinerea unei 
stări finale de satisfacţie. În accepţiunea autorului, doar motivaţia influenţează 
satisfacţia. Individul urmăreşte contactul stimulilor favorabili, plăcuţi, maximizându-şi 
satisfacţia, evitând stimulii negativi, respectiv insatisfacţia. 

– Între motivaţie şi satisfacţie există o relaţie de interinfluenţare. Din această 
perspectivă, se susţine că satisfacţia determină indirect motivaţia prin intermediul 
valenţei sau atracţiei recompenselor acordate.  

În această direcţie, Zlate (1981) formulează câteva enunţuri:  
– Starea de satisfacţie sau insatisfacţie este un indicator al modului eficient 

sau ineficient de funcţionare a motivaţiei. Starea de satisfacţie corespunde unui 
consum motivaţional optim şi invers; 
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– Motivaţia şi satisfacţia apar într-o dublă calitate, atât de cauză, cât şi de 
efect. Motivaţia este o cauză, iar satisfacţia o stare finală. Sunt însă şi cazuri când 
satisfacţia trăită intens, durabil se poate transforma într-o sursă motivaţională; 

– Motivaţia şi satisfacţia se raportează împreună la performanţa pe care o pot 
influenţa pozitiv sau negativ (p. 340). 

În ce priveşte relaţia dintre satisfacţie şi performanţă, rezultatele cercetătorilor nu 
sunt satisfăcătoare, existând doar o corelaţie pozitivă, modestă între cele două 
variabile. În urma analizei a 15 studii pe satisfacţia şi performanţa în muncă a 
angajaţilor, s-a găsit o corelaţie pozitiv semnificativă între cele două doar în cazul a 
două cercetări (Brayfield şi Crokett 1955, apud Côte, S. 1999). Vroom (1964) a 
revăzut 20 de studii şi a găsit o corelaţie medie – 0,14 între satisfacţie şi 
performanţa în muncă. În anul 1985, Inffaldano şi Muchinsky au realizat o meta-
analiză acoperind 74 de studii, întărind concluzia existenţei unei corelaţii pozitive 
de intensitate redusă (0,17), între satisfacţie şi performanţă. Deşi cercetările nu au 
condus la rezultatele scontate de specialişti, producând mai degrabă dezamăgiri, ele 
au stimulat noi abordări ale satisfacţiei şi performanţei în muncă. În mod special au 
fost utilizaţi predictori din categoria afectelor, construindu-se şi analizându-se 
legăturile cauzale dintre aceştia şi performanţa în muncă. 

Fericirea, mânia şi tristeţea sunt considerate afecte ce pot conduce la 
elaborarea unor strategii de prevenire a acţiunilor angajaţilor (Schwarz şi Bohner, 
1996). Afectivitatea pozitivă corelează cu luarea de decizii eficiente, performanţă 
înaltă în muncă, participarea activă şi de calitate, conducerea puternică şi un 
potenţial managerial înalt (Staw şi Barsade 1993).  

Studiind relaţia dintre afecte şi performanţă, Cropanzano şi al. (1993) susţin 
că starea sufletească facilitează predicţia performanţei. Afectivitatea pozitivă 
corelează cu performanţa doar în cazul angajaţilor pe perioadă nedeterminată. 
Există o serie de date care susţin că afectele sunt asociate cu dimensiuni ale 
performanţei contextuale. Mai multe studii confirmă o corelaţie dintre stările 
afective, plăcute şi comportamentul pro-social (ajutarea colegilor, menţinerea bunei 
dispoziţii) creativitatea şi inovaţia (George şi Brief, 1992). Afectele pozitive 
corelează negativ cu absenteismul (Côte, S. 1999). 

În concluzie, cercetările arată că satisfacţia în muncă nu este un predictor 
puternic pentru performanţă. Afectele sunt un predictor mai bun al performanţei în 
muncă, decât este satisfacţia. Ca atare cercetările privind legăturile cauzale dintre 
afecte şi performanţă în muncă susţin că angajaţii fericiţi sunt productivi şi invers. 
Relaţia performanţă – satisfacţie variază în funcţie de condiţiile particulare ale 
organizaţiei şi specificul fiecărui post de muncă. În principiu relaţia motivaţie – 
satisfacţie este legată de tehnicile de stimulare a angajaţilor şi de modul de 
organizare a activităţii de muncă. Se recomandă găsirea unor noi metode de 
stimulare care să conducă la creşterea simultană a satisfacţiei şi performanţei 
angajaţilor. 
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1.3. CONCLUZII 

Prezentând un dublu interes, în sine şi pentru sine, satisfacţia muncii este 
unul din factorii atât ai eficienţei personale cât şi a eficienţei organizaţionale. Chiar 
dacă satisfacţia este greu de înregistrat, în timp s-au evidenţiat o serie de încercări, 
perspective de definire a acesteia. 

Satisfacţia este definită fie ca atitudinea pe care un angajat o are faţă de 
diferite aspecte ale muncii, fie ca o stare emoţională pozitivă rezultat al evaluării 
muncii depuse sau a experienţei avute în munca respectivă.  

În timp s-a ajuns la o formulă de calcul a stării de satisfacţie. Satisfacţia este 
pusă într-o relaţie matematică cu ceea ce estimează individul că ar trebui să obţină 
(aşteptări, obiective proiectate) şi ceea ce obţine în mod obiectiv în activitatea de 
muncă (obiective realizate). 

Insatisfacţia în muncă provoacă la nivelul angajatului o dezorganizare în plan 
psihic şi atitudinal. Se instalează atunci când aşteptările angajatului privind munca 
realizată sunt altele decât cele dorite. Importante în procesul de evaluare a 
angajatului sunt sentimentele, trăirile sale faţă de rezultatele obţinute. 

Satisfacţia muncii se realizează pe o multitudine de dimensiuni. Există o 
diversitate a opţiunilor, iar ierarhizarea surselor de satisfacţie diferă de la autor la 
autor. 

Ca urmare a cercetărilor asupra motivaţiei şi satisfacţiei se susţine că: starea 
de satisfacţie sau insatisfacţie este un indicator al modului eficient sau ineficient de 
funcţionare a motivaţiei; motivaţia şi satisfacţia apar într-o dublă calitate, atât de 
cauză, cât şi de efect; motivaţia – satisfacţia se raportează împreună la performanţa 
pe care o pot influenţa pozitiv sau negativ. 

În ceea ce priveşte relaţia dintre satisfacţie şi performanţă cercetările arată că 
satisfacţia în muncă nu este un predictor puternic pentru performanţă. Afectele sunt 
un predictor mai bun al performanţei în muncă decât este satisfacţia. 

Relaţia performanţă – satisfacţie variază în funcţie de condiţiile particulare 
organizaţiei şi fiecărui post de muncă. În principiu relaţia motivaţie satisfacţie este 
legată de tehnicile de stimulare a angajaţilor şi de modul de organizare a activităţii 
de muncă. 

Se recomandă găsirea unor noi metode de stimulare care să conducă la 
creşterea simultană a satisfacţiei şi performanţei angajaţilor. 

2. PERFORMANŢA 

Motivaţia trebuie pusă în slujba obţinerii unor performanţe înalte. Performanţa 
poate fi înţeleasă ca măsura în care un membru al unei organizaţii contribuie la 
realizarea obiectivelor organizaţiei. 
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– Legea Yerkes şi Dodson formulată la începutul secolului XX (apud 
Mamali, 1981) explică relaţia care există între motivaţie şi performanţă în 
activitate. S-a demonstrat că, dincolo de o anumită intensitate a motivării, 
performanţa în loc să crească tinde să scadă. Efectul disfuncţional al unei intensităţi 
motivaţionale prea mari este explicat prin două grupe de factori (ibidem, p. 232): 
prin „îngustarea câmpului cognitiv” al persoanei extrem de motivată care 
urmăreşte numai acele aspecte care i se par utile în atingerea scopului, fiind 
reticentă, rigidă la informaţii adiacente, clarificatoare pentru îndeplinirea scopului; 
prin producerea unei stări ridicate de anxietate cu efect paralizant în plan 
comportamental.  

Intensitatea optimă a motivaţiei este strâns legată şi de efectele pe care le 
poate crea în producerea satisfacţiei în muncă o stare de suprasolicitare sau 
subsolicitare. S-a avansat ideea optimului motivaţional, adică a unei intensităţi 
optime a motivaţiei care să permită obţinerea unei performanţe înalte sau cel puţin 
a celei aşteptate. Potrivit acestei legi, intensitatea optimă a motivaţiei este în 
funcţie de gradul de dificultate a sarcinilor. Deci, cu cât creşte gradul de dificultate 
a sarcinilor, cu atât creşte intensitatea optimă a motivaţiei şi invers, cu cât descreşte 
gradul de dificultate a sarcinilor, cu atât descreşte intensitatea optimă a motivaţiei. 
Aceasta relaţie este influenţată şi de particularităţile subiectului muncii (aptitudini, 
deprinderi, capacitate de înţelegere etc.) şi de condiţiile de muncă (iluminat, culori, 
zgomot, vibraţii, temperatură, umiditate şi viteza aerului). 

Optimul motivaţional nu poate fi definit numai prin invocarea intensităţii 
motivaţiei, ci trebuie avută în vedere şi „structura optimă a motivaţiei în funcţie 
de timpul şi valoarea factorilor care a compun” (Mamali, 1981, p. 231). Aşadar 
trebuie avute în vedere tipurile de motive şi relaţiile care se stabilesc între acestea 
în procesul motivării. 

2.1. RELAŢIA DINTRE TIPURILE DE MOTIVE ŞI PERFORMANŢĂ 

Relaţia dintre tipurile de motive şi performanţă are în vedere: 
– Motivaţia intrinsecă conduce la performanţe mai ridicate şi mai stabile în 

timp decât motivaţiile extrinseci. Motivaţia intrinsecă centrată pe performanţă 
mobilizează individul să îmbunătăţească condiţiile de muncă necesare creşterii 
performanţei, asigură rezistenţa la influenţa unor factori nefavorizanţi, are permanenţă 
în timp, nu solicită gratificaţii imediate pentru a fi întărită, se autogenerează şi are 
resurse proprii de menţinere şi întărire etc.  

– Motivaţia extrinsecă se auto-erodează, se menţine atâta timp cât se întăreşte, 
existând cazuri când nici o intervenţie din afară nu mai menţine efectul unui motiv 
extrinsec, performanţele sunt evaluate cantitativ nu calitativ etc. Se centrează exclusiv 
pe interese. Motivaţia extrinsecă pozitivă este mai eficientă, mai productivă şi 
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mai mare decât cea extrinsecă negativă. Pe termen scurt, ambele tipuri de motivaţii 
pot conduce la performanţă. În timp, poate apărea o plafonare a performanţei, 
datorită limitelor inevitabile de creştere a gratificaţiilor sau pedepselor şi de 
generalizare exhaustivă a lor. Se recomandă ca motivaţia extrinsecă negativă să fie 
aplicată unor cazuri de excepţie, pe termen scurt şi pentru performanţe implicate de 
tip cantitativ. Motivaţia extrinsecă pozitivă poate lua diferite forme: creşteri de 
câştiguri financiare, posibilitatea de creştere a poziţiei şi statutului social, facilităţi 
sociale şi familiare etc. O motivaţie înaltă nu va conduce la performanţă înaltă dacă 
angajaţilor le lipsesc aptitudini şi deprinderi de bază, nu-şi înţeleg posturile sau 
întâlnesc obstacole de neevitat asupra cărora nu au nici un control. 

– Autocontrolul conştient şi permanent al persoanei joacă rol important în 
producerea şi menţinerea unei stări optime a motivaţiei, contribuind astfel la 
creşterea performanţelor muncii şi la o dezvoltare socio-umană continuă.  

– Optimul motivaţional implică o dimensiune personală şi una de grup. 
Motivaţia este in primul rând individuală dar este şi rezultatul contextelor sociale 
de muncă. De crearea unei satisfacţii corespunzătoare a tuturor membrilor 
organizaţiilor sociale este interesată atât întreprinderea cât şi societatea în întregul 
ei. Se impune, deci, acordarea unei atenţii deosebite, în cadrul grupurilor şi 
organizaţiilor sociale, problemei motivaţiei, satisfacţiei, insatisfacţiei şi performanţei în 
muncă, mai ales factorilor (condiţiilor) care permit instalarea lor. 

2.2. EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 

Dintotdeauna, munca indivizilor indiferent de tip, s-a concretizat într-o serie 
de rezultate. Aceste rezultate ale muncii depuse satisfac sau nu aşteptările individuale 
sau cerinţele sociale. Nevoia de apreciere a gradului în care indivizii îşi îndeplinesc 
responsabilităţile legate de munca prestată, a condus la elaborarea unor sisteme de 
evaluare a resurselor umane (angajaţilor) ce implică trei activităţi clar delimitate: 
evaluarea comportamentului, evaluarea potenţialului şi a capacităţii de evoluţie şi 
evaluarea performanţelor realizate. Primele două activităţi servesc la selecţia şi 
orientarea carierei angajaţilor, cea de a treia vizează rezultatele obţinute, performanţele, 
fiind într-o mare măsură expresia calităţii muncii prestate. 

Evaluarea performanţelor este o practică prin care echipa managerială dintr-o 
organizaţie realizează cu regularitate (anual sau bianual) o apreciere a muncii 
depuse anterior de subordonaţi. O asemenea apreciere poate fi definită „ca o trecere 
sistematică în revistă a performanţei unui individ pe postul său de muncă şi care 
este folosită pentru a evalua eficienţa muncii sale” (Iosif, 2001, p. 193), sau „ca un 
proces prin care se decide cât de bine este efectuată o activitate de muncă de către 
angajaţii unei companii” (Pitariu, 2000, p. 1). 
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Evaluarea performanţelor influenţează mai multe procese din cadrul 
organizaţiilor, între care enumerăm (Fletcher, 1997): 

– Îmbunătăţirea performanţelor angajaţilor este condiţionată de măsura în 
care aceştia cunosc rezultatele muncii prestate şi pot să le raporteze la cele aşteptate. 
Astfel planificarea evaluării performanţelor angajaţilor contribuie la îmbunătăţirea 
performanţelor; 

– Luarea deciziilor de recompensare. Organizaţia nu îşi poate propune 
distribuirea de recompense angajaţilor într-o manieră justă şi echitabilă (bani, 
stimulente, promovare etc.), dacă nu există o metodă de comparaţie între evaluaţi. 
În cazul în care evaluarea performanţelor se realizează bianual şi/sau anual, 
conducerea poate lua decizii de recompensare a celor care au obţinut performanţele 
scontate sau superioare în raport cu cele stabilite iniţial; 

– Motivarea angajaţilor. Evaluarea performanţelor influenţează motivarea 
angajaţilor. Este recunoscut faptul că oferirea unui feedback, mai mult decât 
asistarea în îndeplinirea sarcinii, reprezintă un important motivator pentru angajaţi; 
aprecierea performanţelor facilitează distribuirea echitabilă a recompenselor; 
proiectarea unor ţinte de îmbunătăţire a performanţelor constituie un motivator 
extrem de puternic; 

– Dezvoltarea profesională a angajaţilor. Angajaţii trebuie incluşi în 
programe de training atât la locul de muncă, cât şi în afara acestuia. În acest sens, 
evaluarea performanţelor facilitează identificarea trebuinţelor de formare şi a 
necesităţii acesteia, precum şi elaborarea pe termen scurt, mediu sau lung a 
măsurilor necesare asigurării dezvoltării; 

– Identificarea potenţialului. Prin delimitarea angajaţilor cu performanţe 
superioare de cei cu performanţe reduse, evaluarea performanţelor permite 
proiectarea şi dezvoltarea unor programe de identificare a potenţialului de 
dezvoltare şi selectare a angajaţilor care corespund unor posturi superioare; 

– Înregistrarea oficială a performanţelor slabe. Evaluarea performanţelor 
angajaţilor poate fi folosită la luarea de măsuri corective sau a unor decizii de 
sancţionare a angajaţilor cu performanţe constant slabe. 

În condiţiile în care toate aceste scopuri se justifică şi teoretic se pot 
identifica în procesul de evaluare a performanţelor, se ridică întrebarea dacă se 
poate elabora un sistem de evaluare anual prin care să se realizeze obiectiv atâtea 
lucruri: evaluare, motivare, recompensare şi dezvoltare. Există probabilitatea ca studiile 
de psihologie organizaţională centrate pe stabilirea modalităţilor de realizare 
eficientă a evaluării performanţelor şi pe conştientizarea importanţei contextului 
social şi motivaţional al evaluării să fie în măsură de a furniza răspunsuri la această 
întrebare. 
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Obiectivele programului de evaluare se împart în trei categorii (Muchinsky, 
1989, apud Iosif, 2001): administrative: înglobează activităţi realizate cu personalul 
angajat (salarizări, permutări, transferuri, concedieri); ameliorarea performanţei 
presupune identificarea aspectelor critice, deficienţelor, care conduc la o rezultate 
necorespunzătoare şi ghidarea angajatului spre fixarea de noi obiective în scopul 
ameliorării; Cercetarea: informaţia obţinută în urma evaluării performanţei este 
utilizată ca un criteriu pentru evaluarea validităţii procedurilor de selecţie şi 
pregătire profesională. 

Satisfacerea trebuinţelor organizaţiei implică proiectarea unei metodologii de 
evaluare a performanţelor care să surprindă, prin tehnicile fixate, toate scopurile 
acesteia. Rezultatele unui program de evaluare a performanţelor pot fi aplicate 
pentru multe funcţii manageriale (ibidem): 

– Pregătirea personalului: informaţia obţinută în urma evaluării performanţelor 
angajaţilor (caracteristici legate de muncă, deficienţe sau slăbiciuni) va fi utilizată 
în scopul pregătirii profesionale a angajaţilor. 

– Administrarea salariului: în cele mai multe cazuri, modificările salariale 
sunt strâns legate de rezultatele evaluării performanţei profesionale. În acest sens se 
recomandă ca programele de evaluare să fie proiectate în aşa fel încât să fie o 
relaţie directă între evaluare şi mărirea creşterii salariale. 

– Plasarea personalului: informaţiile din evaluarea performanţelor sunt toate 
importante pentru deciziile de plasare. În cele mai multe cazuri noilor angajaţi (mai 
ales, cursanţii de management) li se repartizează sarcini diferite pe anumite posturi 
şi departamente. Pe fiecare post, în cadrul fiecărui departament, ei sunt evaluaţi. În 
funcţie de performanţa obţinută pe un anumit post, după aproximativ 12 luni, ei, 
primesc un post stabil, corespunzător abilităţilor şi deprinderilor lor. 

– Promovări: promovările pot fi făcute pe baza performanţelor obţinute de 
salariaţi. De cele mai multe ori promovările se fac în funcţie de rezultatele obţinute 
şi vechimea în organizaţie. Nu este recomandată promovarea care are ca şi criteriu 
doar vechimea în organizaţie, cu toate că experienţa într-un loc de muncă este 
valoroasă.  

2.3. SURSE DE INFORMAŢII PENTRU EVALUAREA PERFORMANŢELOR 

Performanţa în muncă poate fi surprinsă prin trei măsurători (Muchinsky, 
1989, apud Iosif, 2001): datele obiective de producţie, datele de personal şi date ale 
evaluatorilor. 

– Date obiective ale producţiei. Utilizarea acestor date, ca indicator al 
performanţei în muncă a salariatului, este limitată în frecvenţă şi valoarea sa. 
Alegerea sistemului de evaluare organizaţională trebuie să ţină seama de diferenţele 
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dintre activităţi. Criteriile (o variabilă care permite ordonarea unui fenomen) utilizate în 
evaluare sunt clasificate în două clase: criterii hard sau obiective şi criterii soft ori 
subiective. Criteriile hard provin din înregistrările organizaţionale (statul de funcţii, 
statul de salarii etc.) şi nu implică evaluări subiective. Criteriile soft reprezintă 
evaluări subiective ale performanţei angajaţilor (Smith, 1976). Validitatea criteriului 
implică relevanţa sa. Problema relevanţei criteriului este una de apreciere. În cazul 
anumitor posturi de muncă „datele obiective ale producţiei sunt măsurători parţial 
relevante ale succesului”, pentru multe alte posturi o asemenea relevanţă lipsind 
(Iosif, 2001, p. 196). Fidelitatea datelor obiective ale producţiei vizează consistenţa 
datelor în timp. Cercetările au arătat că există o mare variaţie a datelor în timp (ca 
regulă, datele producţiei nu sunt consistente).  

– Datele de la serviciul personal. Aceste date conţin informaţii ce privesc 
absenteismul şi fluctuaţia personalului, dar şi o serie de înregistrări utile cum ar fi 
accidentele, reclamaţiile şi întârzierile. Şi în cazul acestor date se pune problema 
relevanţei criteriului – aspectul critic. De exemplu, deşi absenteismul, este o 
variabilă relevantă a evaluării performanţei, în cele mai multe organizaţii, 
măsurarea şi interpretarea lui nu e foarte clară. Pot exista absenţe justificate, 
motivate sau nemotivate, fapte ce sunt influenţate de mai mulţi factori care ţin atât 
de individ (vechimea în muncă şi organizaţie), cât şi de muncă (nivelul postului). 
Fluctuaţia este o variabilă uneori dificilă şi costisitoare pentru organizaţie. Există o 
fluctuaţie voluntară prezentă (individual părăseşte organizaţia imediat ce s-a decis 
să o facă), latentă (individul părăseşte compania doar după ce şi-a găsit un post mai 
bun în altă parte, deci trece un timp de la decizie) şi involuntară (individul este 
concediat). Accidentele pot constitui o variabilă a evaluării performanţei în cazul 
unui număr limitat de posturi de muncă (şoferi, muncitori ce deservesc anumite 
maşini etc.). Şi în acest caz se poate produce o contaminare a variabilei (ora din 
programul de lucru, condiţii de lucru etc.). Reclamaţiile şi întârzierile au relevanţă 
mică, dar pot avea valoare în anumite situaţii. Reclamaţiile pot oferi mai multe 
informaţii despre dificultăţile întâmpinate de angajatori, despre modul cum 
lucrează. Întârzierile repetate şi neasumate pot afecta evaluarea performanţelor. S-a 
constatat că validitatea acestor date variază foarte mult. Pentru a evita confuzia în 
înregistrarea datelor (sursă de eroare), se impune înregistrarea şi menţinerea la zi 
(acurateţea colectării şi menţinerii datelor) a tuturor datelor ce vizează variabilele 
anterior menţionate. În ce priveşte fidelitatea datelor obţinute de la serviciu 
personal, consistenţa lor este mai redusă.  

– Date ale evaluatorilor. Validitatea acestor date se referă la „măsura în care 
datele observate de evaluatori sunt măsurători precise ale variabilei „adevărate” 
(construct global – performanţă generală), adică aceea care trebuie măsurată” 
(Iosif, 2001, p. 199). Din perspectiva fidelităţii datelor evaluatorilor, se calculează 
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două tipuri de fidelitate: fidelitate intraevaluator: acelaşi judecător, în două 
momente diferite în timp, realizează aceleaşi evaluări privind performanţa unui 
salariat (fidelitatea clasificare – reclasificare); fidelitatea interevaluator: doi sau 
mai mulţi evaluatori apreciază în acelaşi fel performanţele aceloraşi salariaţi. 
Printre factorii care influenţează fidelitatea judecătorilor menţionăm: experienţa 
judecătorilor, tipul de şcoală folosit, dimensiunile performanţei etc.  

– Autoevaluări. Prin această tehnică fiecare salariat îşi apreciază propriile 
performanţe, de regulă pe o scală de evaluare grafică (segment de dreaptă marcat 
prin repere care desemnează nivelurile de competenţă). Studiile au arătat că există 
o tendinţă de supraapreciere a propriilor rezultate.  

– Evaluările colegilor. Prin această metodă membrii unui grup evaluează 
performanţele colegilor. Fidelitatea acestei metode este influenţată de gradul de 
acord între clasificatori. 

2.4. METODELE DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 

Metodele de evaluare a performanţelor profesionale pot fi clasificate (Pitariu, 
1999): scale de evaluare: scale de evaluare grafică; scala standardizată; scala pe 
puncte; sisteme de comparare a persoanelor: sistemul de ierarhizare pe baza 
ordinii de merit; sistemul comparării pe perechi; sistemul distribuirii forţate; liste 
şi scale comportamentale: liste de comportamente ponderate; scale de evaluare a 
expectanţelor; scale de evaluare standard mixte; scale cu observaţii comportamentale; 
tehnica incidentului critic. 

2.4.1. Alte metode de evaluare a performanţelor – Evaluarea cu surse 
multiple (feedback 3600) 

Armonizările, adaptările şi redirecţionările din cadrul organizaţiilor contemporane, 
modificarea mecanismelor şi culturilor organizaţionale, precum şi unele din 
limitele sistemelor de evaluare prezentate anterior, au creat condiţiile elaborării şi 
utilizării în practica evaluării performanţelor a tehnicii ,,feedback 3600”. Evaluarea 
multievaluatori/feedback-ul din surse multiple, este o tehnică inclusă recent de 
multe companii în cadrul schemelor de evaluare a performanţelor profesionale. 
Evaluarea este circulară, în centrul acţiunii găsindu-se persoana evaluată care 
primeşte feedbackul subordonaţilor, superiorilor, colegilor, iar în final se auto-
evaluează. Evaluarea are loc cu ajutorul uneia din tipurile de scale de evaluare 
prezentate anterior. Procedura de lucru este amplă sub aspect administrativ, fiecărei 
persoane evaluate revenindu-i un anumit număr de evaluări care trebuie combinate 
după reguli stabilite anterior; unele sunt evaluările superiorilor, altele ale subalternilor 
sau autoevaluările. Prelucrarea rezultatelor se realizează pe categorii de evaluatori. 
Feedbackul primit de cel evaluat, de la manager, colegi, clienţi, persoane cu care se 
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află în raporturi directe favorizează analiza şi autoanaliza competenţei în anumite 
domenii de activitate. Prin acest tip de evaluare se are în vedere: stabilirea 
competenţelor specifice unui anumit post de muncă, instrumentul de măsură a 
competenţelor respective şi instruirea evaluatorilor (Pitariu, 2000, p. 87–88). O altă 
contribuţie a sistemelor de feedback 3600 pentru organizaţii – pe lângă dezvoltarea 
personală a managerilor, este adusă procesului de schimbare şi dezvoltare 
organizaţională (Vîrgă, 2004). În urma analizei datelor, echipa de evaluatori, 
intrând în posesia rezultatelor evaluării îşi formează o imagine de ansamblu asupra 
performanţelor angajaţilor. Rezultatele pot fi folosite la luarea unor decizii de: 
îmbunătăţire a strategiilor de comunicare; a condiţiilor de mediu; de proiectare a 
unui plan de dezvoltare al carierei; a necesităţii reactualizării sau îmbogăţirii 
cunoştinţelor profesionale etc. Există diferenţe între schemele bazate pe feedbackul 
3600 şi schemele de evaluare tradiţionale (McCarthy şi Garavan, 2001, apud Vîrgă, 
2004, p. 149).  

În urma realizării unor studii experimentale, se susţine că, participarea 
(percepţia angajaţilor asupra gradului în care au fost capabili să participe la 
secţiunile de evaluare a performanţei – Cawley, B.D. şi al., 1998) angajaţilor la 
procesul de evaluare este asociat cu reacţii pozitive ale angajaţilor privind sistemul 
de evaluare (Korsgaard, M.A. şi al., 1996, apud., Cawley, şi al., 1998). Reacţia 
frecventă a participării angajaţilor la procesul de evaluare a performanţei a fost 
satisfacţia (Giles, şi Mossholder, 1990), ce poate influenţa variabile precum 
productivitatea, motivaţia şi implicarea în organizaţie (Pearce, şi Porter, 1986). Un 
alt studiu, ce susţine importanţa participării angajaţilor la procesul de evaluare a 
performanţelor, a fost cel realizat de Cawley, şi al., (1998): ,,participarea angajaţilor a 
corelat pozitiv cu satisfacţia angajaţilor în secţiunile de evaluare, în utilitatea 
percepută a evaluării, în motivaţia angajaţilor în vederea îmbunătăţiri performanţei 
şi cu corectitudinea percepută a sistemului” (p. 628). 

În legătură cu utilizarea subordonaţilor în cazul evaluării feedback 3600, 
Pollack şi Pollack (1996) afirmă că, feedbackul de la subordonaţi este important 
când se urmăreşte dezvoltarea personală a managerilor, dar nu şi atunci când se iau 
decizii de promovare sau de recompensare, iar feedbackul din partea colegilor, 
atunci când este utilizat în evaluarea performanţelor, este o practică ne-productivă, 
puţin credibilă şi invalidă. 

În concluzie, în pofida celor semnalate de Pollack şi Pollack (1996), ,,prin 
metodologia de construcţie şi prin aceea că utilizează elemente uşor de înţeles de 
către evaluatori, fiind şi nemijlocit legate de dimensiunile concrete ale performanţei 
măsurate, sistemul de evaluare Feedback 3600, este utilizat pe scară din ce în ce 
mai largă” (Pitariu, 2000, p. 89). 
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Întrucât aprecierea performanţelor angajaţilor se bazează în general pe 
percepţia şi raţionamentul individului, aceasta este supusă propriilor limite şi 
deficienţe – erori. Deficienţele de evaluare aparţin atât evaluatorilor cât şi 
instrumentelor utilizate în evaluare. Erorile pot fi grupate în următoarele tipuri: 
efectul de „halo”, eroarea indulgenţei/exigenţei, eroarea tendinţei centrale, eroarea 
evaluării logice şi eroarea de contrast şi similaritate etc. 

2.5. CONCLUZII 

În concluzie, nevoia, stabilirii măsurii în care un angajat contribuie la 
realizarea obiectivelor companiei – performanţei, a creat condiţiile elaborării de 
către specialiştii din domeniul resurselor umane a sistemelor şi scalelor de evaluare. 
Acestea sunt extrem de importante pentru corectitudinea evaluării performanţelor 
profesionale. Nu s-au constatat anumite preferinţe pentru un anumit tip de scală de 
evaluare sau altul. Unele sunt mai eficiente, mai des utilizate, altele mai puţin. În 
acest sens, o mare responsabilitate în proiectarea şi selectarea lor în funcţie de 
obiectiv şi fenomenele specifice organizaţiilor revine managerilor.  

Erorile şi imperfecţiunile sistemelor de apreciere a performanţelor se datorează 
atât evaluatorilor (modul cum percep înţeleg şi interpretează cele evaluate), cât şi 
instrumentului de evaluare utilizat (erori psihometrice – de notare identificabile 
statistic; erori conceptuale – influenţate de caracteristicile individuale/educaţionale 
ale evaluatorilor). 

Oferind feedback cu privire la performanţe, comportament şi nevoile de 
dezvoltare, evaluarea cu surse multiple (feedback 360º) este utilizată de un număr 
din ce în ce mai mare de compartimente. 

    Primit la redacţie la: 7. XII. 2006 
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REZUMAT 

Articolul prezent investighează o sferă problematică de importanţă majoră cu o largă arie de 
cuprindere în psihologia organizaţională, şi anume satisfacţia şi performanţa. S-a urmărit prezentarea 
şi discutarea teoriilor privind satisfacţia şi performanţa – factorii determinanţi şi relaţia satisfacţie–
performanţă, precum şi considerarea performanţei din perspectiva relaţiei cu motivaţia. De asemenea 
sunt trecute în revistă datele de literatură, privind nevoia, scopurile evaluării performanţei profesionale, 
sursele de informaţie necesare evaluării, metodele cunoscute de evaluare şi erorile de evaluare. 



DISTORSIONAREA REZULTATELOR 
ÎN SELECŢIA PERSONALULUI − ANALIZA STILURILOR DE RĂSPUNS ŞI 

A EFECTELOR ACESTORA 
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RESULTS DISTORSION WITHIN PERSONNEL SELECTION −  
THE ANALYSIS OF RESPONSE STYLES AND THEIR EFFECTS 

Abstract 

Most personality inventories are vulnerable to distortion and the strategy of deliberately tailor 
responses to achieve a desired outcome is typical in law enforcement setting. The study analyse the 
influence of different types of response distortion on the variance of self report personality measures. 
The sample consists in 123 Police chiefs who completed NEO PI R and MMPI-2. A factor analysis of 
the MMPI-2 validity scales was performed and three factors resulted: self deception style (K, S, So), 
atypical style (F, Fp, Fb, Ir) impression management style (L, Odec, Sd). For each subject we 
computed the percent of extreme responses to NEO-PI-R for each Big Factor in order to obtain an 
extreme response style. Finally, the 4 response styles were included in a hierarchical regression 
analysis, whereas the 5 Big factors were dependent variables. The results show that the different 
response styles explain the variance of Big Five factors (51% of N, 49% of C, 12% of A, 9% of O, 
6% of E). 

1. INTRODUCERE 

Selecţia personalului reprezintă o sarcină delicată şi nuanţată datorită faptului 
că performanţa profesională nu este un fenomen simplu şi unitar, ci mai degrabă 
unul complex şi multidimensional. Acest lucru se întâmplă deoarece faţetele care 
formează conceptul de performanţă profesională sunt în unele situaţii slab intercorelate 
sau au cauze diferite, astfel că atributele care determină ca o persoană să exceleze 
în anumite aspecte ale performanţei, ca de exemplu realizarea sarcinilor individuale 
sau activităţile productive sunt diferite de atributele care determină o persoană să 
exceleze în alte aspecte ale performanţei, ca de exemplu lucrul în echipă sau 
activităţile contraproductive. Această diversitate are repercusiuni importante asupra 
strategiilor utilizate în predicţia performanţelor şi a validităţii testelor, făcând ca 
analiza univariată dintre teste şi criterii să fie limitată, fiind necesar un cadru 
multivariat de analiză (Murphy, Schiarella, 1997). 
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În studiile referitoare la selecţia personalului două au fost direcţiile spre care 
s-au orientat cercetările. La început o atenţie considerabilă s-a acordat analizei 
validităţii diferitelor tehnici utilizate în selecţie, comparându-se utilitatea testelor 
scrise, a interviului, a datelor biografice şi a altor metode, ca de exemplu centrele 
de evaluare. În ultimii ani centrul de interes s-a mutat de la analiza metodelor la 
analiza validităţii constructelor vizate. 

S-a ajuns la un acord general în privinţa mai multor aspecte (Evers, 
Anderson, Voskuijl, 2005; Salgado, 2003; Huffcutt, Arthur, 1994; Barrick, Mount, 
1991; Tett, et. al., 1991, Schmitt, et. al., 1984; Hunter, 1984): 

− proba de lucru este o metodă relevantă în predicţia performanţei în 
majoritatea profesiilor studiate, având o validitate între 0,50 şi 0,60; 

− metoda testelor este utilă în predicţia performanţelor profesionale, având o 
validitate între 0,50 si 0,60 pentru testele de performanţă; 

− metoda interviului structurat are o valoare predictivă în multe profesii, 
având o validitate între 0,35 şi 0,62; 

− metoda centrelor de evaluare poate fi folosită în predicţia performanţelor 
profesionale, având o validitate între 0,37 şi 0,41; 

− abilităţile cognitive sunt relevante în predicţia performanţei în majoritatea 
profesiilor studiate; 

− există o serie de trasături generale de personalitate care au o valoare 
predictivă în multe profesii. 

1.1. UTILIZAREA INVENTARELOR DE PERSONALITATE ÎN SELECŢIA PERSONALULUI 

Cea mai răspândită metodă de evaluare a trasăturilor de personalitate este 
aceea de a utiliza chestionare cu afirmaţii mai directe sau mai subtile, cu ajutorul 
cărora subiecţii trebuie să se autodescrie, apreciind dacă afirmaţiile respective li se 
potrivesc sau nu. Au fost construite sute de astfel de chestionare sau scale, dintre 
acestea unele fiind folosite foarte intens, deşi este surprinzător faptul că relativ 
puţine astfel de probe s-au dovedit a fi valide (Kline, 1994). Un număr considerabil 
de studii au demostrat, totuşi, faptul că inventarele de personalitate pot fi utilizate 
ca buni predictori ai performanţei profesionale, dacă trăsăturile de personalitate 
relevante pentru profesia respectivă sunt utilizate pentru predicţia unor criterii 
specifice (Raymark, Schmit, 1997).  

Relaţia dintre personalitate şi performanţa profesională a reprezentat subiectul 
multor studii şi dezbateri în ultimii 40 de ani. Guion şi Gottlier (1965) într-un 
articol devenit clasic au concluzionat că personalitatea nu s-a dovedit până la 
momentul respectiv a fi prea utilă în predicţia performanţelor profesionale. Tett, şi 
colaboratorii săi (1991) au arătat că în studiile ce au utilizat strategii confirmatorii, 
validitatea scalelor de personalitate a fost de două ori mai mare (0,29) decât cea 
obţinută în studiile exploratorii (0,12). Ei au dovedit că validitatea a fost cea mai 
mare în studiile în care a fost utilizată analiza muncii pentru selectarea variabilelor 
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de personalitate (0,38). Au existat autori care au arătat că în anumite profesii, de 
exemplu cele din domeniul ordinii şi siguranţei publice variabilele cognitive sunt 
cele care au o validitate mai mică, între 0,17 şi 0,31 (Hirsh, Northrop şi Schmidt, 
1986; Feltham, 1988). Explicaţia propusă de Hirsh a fost aceea că în domeniul 
respectiv factorii noncognitivi reprezentaţi de personalitate şi de abilităţile sociale 
au un rol mai mare decât în alte profesii. Au existat autori care, analizând validitatea 
incrementală a variabilelor de personalitate în selecţia ofiţerilor de poliţie, au arătat 
că acestea nu reuşesc să crească valoarea coeficienţilor obţinuţi utilizând doar 
variabile cognitive, în timp ce alţi cercetători, studiind eşantioane similare au arătat 
că scalele de conştiinciozitate, cât şi informaţiile biografice au o bună validitate 
incrementală alături de abilităţile cognitive (Black, 2000).  

În urma acestei scurte analize se pot extrage două concluzii foarte generale:  
− validitatea variabilelor de personalitate este mult mai mică decât cea a 

variabilelor cognitive şi aproximativ asemănătoare cu cea a centrelor de 
evaluare;  

− în unele profesii, caracterizate prin complexitate mai scazută, monotonie, 
condiţii de risc crescut, contacte interpersonale mai dese, variabilele de 
personalitate au o importanţă mai mare şi o pot egala pe cea a variabilelor 
cognitive.   

Interesul constatat în ultimul timp în ceea ce priveşte validitatea trasăturilor 
de personalitate în predicţia performanţelor poate fi pus pe seama a doi factori, şi 
anume:  

− utilizarea metodelor de meta-analiză, prin intermediul cărora cercetătorii au 
putut identifica o relaţie predictivă între variabilele de personalitate şi 
criteriile profesionale; 

− utilizarea unei taxonomii general acceptate a personalităţii, derivate în 
principal din modelul Big Five. 

1.2. STILUL DE RĂSPUNS ŞI DISTORSIONAREA REZULTATELOR 

Procedurile de evaluare psihologică care utilizează inventare de personalitate 
pot crea însă motivaţia şi chiar oportunitatea de a distorsiona răspunsurile în scopul 
prezentării unei imagini favorabile şi a obţinerii efectelor dorite (Villanova, Bernardin, 
1991). Acest lucru se întâmplă mai ales când evaluarea psihologică apare într-un 
context ce solicită puternice cerinţe, ca în cazul angajării sau promovării (Bass, 
1957; Leary, Kowalski, 1990; Levin, 1995). Din studiile realizate a rezultat clar 
faptul că subiecţii care completează chestionare de personalitate îşi pot supraevalua 
propriile caracteristici, crescându-şi scorurile, dacă doresc acest lucru; tendinţa 
subiecţilor de a truca răspunsurile poate creşte scorurile cu până la o abatere 
standard şi jumatate. Această tendinţă apare, cu atât mai mult, în cazul personalului 
din instituţiile guvernamentale, deoarece se cunoaşte faptul că politiştii şi militarii 
în general îşi dezvăluie mai greu sentimentele şi ascund orice lucru care i-ar face să 
pară slabi în ochii examinatorului. 
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În ultimii 60 de ani s-au analizat o mulţime de potenţiale surse de eroare a 
măsurării. În literatura de specialitate se consideră că una din principalele surse ale 
erorilor sistematice de măsurare este varianţa datorată metodei, care, la rândul ei, ar 
putea deriva din mai multe surse. La un nivel concret, vizează forma de măsurare 
(conţinutul itemilor specifici, tipul de scală folosită, formatul răspunsului, contextul 
general), iar la un nivel cu un grad de abstractizare mai ridicat, efectele determinate de 
metoda însăşi se reflectă în maniera de răspuns (efectul de halo, aspectele ce ţin de 
dezirabilitatea socială, tendinţa de a răspunde afirmativ sau negativ). 

În acest context, scopul cercetărilor vizează: 
− examinarea sferei influenţei erorii datorate metodei asupra studiilor privind 

comportamentul; 
− identificarea surselor potenţiale ale erorii datorate metodei; 
− clarificarea proceselor cognitive prin care erorile datorate metodei influenţează 

răspunsul subiectului; 
– evaluarea unor proceduri statistice care pot fi folosite pentru a controla 

erorile datorate metodei; 
− furnizarea de recomandări asupra modalităţilor de a selecţiona mijloace de 

ameliorare adecvate diferitelor tipuri de studii. 
Variaţia datorată metodei influenţează atât estimările, cât şi relaţiile dintre 

acestea. Cele mai multe informaţii referitoarea la influenţa varianţiei datorate 
metodei asupra măsurătorilor provin din studiile de meta-analiza a unor cercetări 
de tip trăsături multiple – metode multiple. Către sfârşitul anilor ’80 şi începutul 
anilor ’90, o serie de cercetări au avut în vedere variaţia datorată metodei în cadrul 
studiilor din domenii precum psihologia, sociologia, marketing-ul, educaţia. Concluzia 
a fost că aproximativ un sfert din varianţă (26,3%) s-a datorat unor surse de erori 
sistematice, cum ar fi eroarea datorată metodei. În plus, s-a ajuns la următoarele 
rezultate: 

− nivelul de varianţă atribuită erorii datorate metodei diferă de la o disciplină 
la alta (varianţa datorată metodei a înregistrat nivelul cel mai scăzut în 
domeniul marketingului şi cel mai ridicat în domeniul educaţional); 

− aprecierile performanţei profesionale conţin, în medie, o varianţă datorată 
metodei de 22,5%, în timp ce măsurătorile atitudinilor conţin o varianţă de 
40,7%. 

S-a constatat că stilul subiecţilor de a răspunde la întrebări poate introduce 
variaţii sistematice în rezultatele obţinute. Printre stilurile analizate au fost: a) tendinţa 
de a utiliza variantele extreme ale scalei de răspuns, b) tendinţa de a răspunde 
afirmativ la întrebările puse, c) tendinţa de a răspunde în manieră dezirabilă din 
punct de vedere social. S-a dovedit că stilul de răspuns extrem variază în funcţie de 
factori transculturali şi poate afecta rezultatele studiilor care compară grupuri din 
ţări diferite (Johnson, et. al, 2005; Clarke, 2000; Chun, et.al, 1974). Dezirabilitatea 
socială a fost considerată ca având două componente: o manieră inconştientă de 
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autovalorizare, când subiectul crede el însuşi în veridicitatea afirmaţiilor cu care 
este de acord şi o manieră conştientă de autovalorizare, când subiectul truchează 
răspunsurile astfel încât să se prezinte cât mai bine (Paulhus, 1986). Unii autori 
(Ones, et. al., 1996) au arătat însă că dezirabilitatea socială nu afectează validitatea 
inventarelor de personalitate, ea nefiind nici variabilă supresor, nici variabilă 
mediator, ci mai degrabă reflectând diferenţe individuale legate de stabilitatea 
emoţională şi conştiinciozitatea persoanelor.  

2. METODOLOGIA CERCETARII 

2.1. OBIECTIVE 

Scopul studiului este acela de a evidenţia cât anume din varianţa rezultatelor 
la inventarele de personalitate poate fi explicată prin diferite stiluri specifice de 
distorsionare a răspunsurilor utilizate de subiecţi. 

Ipoteza 1 – Există mai multe stiluri de distorsionare a rezultatelor la 
inventarele de personalitate. 

Ipoteza 2 – Stilurile respective afectează scorurile obţinute într-un procent 
semnificativ.    

2.2. PARTICIPANŢI 

Lotul a fost format din 123 de subiecţi de sex masculin, cu o vârstă medie de 
45 de ani care ocupă diferite funcţii de conducere în cadrul poliţiei: şef serviciu, şef 
poliţie orăşenească, şef birou.  

2.3. INSTRUMENTE  

Subiecţii au completat probele MMPI-2 şi NEO-PI-R.  
NEO-PI-R reprezintă cel mai utilizat chestionar pentru măsurarea modelului 

Big Five, deşi nu a fost dezvoltat prin metoda psiholexicală (De Raad, Perugini, 
2002). Chestionarul a apărut iniţial în 1976 când Costa şi McCrae au realizat o 
analiză cluster a scalelor din 16 PF şi au obţinut modelul NEO (Neuroticism, 
Extraversion, Openness to experince). Ulterior, în 1985 autorii au adăugat factorii 
Agreabilitate şi Conştiinciozitate. 

MMPI-2 reprezintă cel mai utilizat inventar de personalitate în context clinic 
sau profesional fiind pe primul loc ca număr de referinţe (Green, 2000). În acelaşi 
timp are cel mai complex sistem de evaluare a atitudinii faţă de testare sau a 
stilurilor de răspuns, evidenţiind atât exagerarea patologiei (distorsionarea negativă) cât 
şi exagerarea stării de bine (trucarea pozitivă). Au fost corectate doar scalele de 
validitate L, F, K, Fb, Fp, Ir, Odec, S, SdW, SoE pentru a pune în evidenţă anumite 
stiluri specifice de răspuns.  
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2.4. ANALIZA DATELOR 

Pentru a obţine anumite stiluri de distorsionare a rezultatelor scalele de 
validitate de la MMPI-2 au fost introduse în analiză factorială, prin metoda 
componentelor principale cu rotaţie varimax. Apoi, s-a format câte un index din 
adunarea notelor T de la scalele cu încărcătura factorială cea mai mare în factorii 
rezultaţi. În scopul de a obţine un alt stil de distorsionare, pentru fiecare subiect s-a 
calculat procentul răspunsurilor extreme (PRE) la itemii NEO-PI-R. Suplimentar, 
s-a calculat PRE şi pentru fiecare dintre cei cinci factori globali. 

Stilurile rezultate au fost introduse, ca variabile independente, în ecuaţii de 
regresie ierarhice, în timp ce variabilele dependente au fost reprezentate de cei 
cinci factori din NEO-PI-R.   

3. REZULTATE 

3.1. STILURI DE DISTORSIONARE A RĂSPUNSURILOR  

În urma analizei factoriale a scalelor de validitate din MMPI-2 au rezultat  
3 factori care explica 80% din varianţă.  

În tabelele 1 şi 2 sunt prezentate atât rezultatele statistice pentru scalele de 
validitate, cât şi încărcăturile factoriale ale scalelor în cei trei factori. Se observă că: 

− Factorul 1 este alcătuit din scalele K, S, SoE. Este similar cu sugestiile 
oferite de Paulhus (1986), prin urmare se poate numi stil de distorsionare 
inconştientă prin prezentare la superlativ; 

− Factorul 2 este alcătuit din scalele F, Fbs, Fp, Ir. Scalele acestea evidenţiază 
răspunsurile neobişnuite, prin urmare se poate numi stil de distorsionare prin 
răspunsuri atipice; 

− Factorul 3 este alcătuit din scalele L, Odec, SdW. Este similar cu sugestiile 
oferite de Paulhus (1986), prin urmare se poate numi stil de distorsionare 
conştientă prin managementul impresiei. 

Tabelul nr. 1 
Indicatori statistici ai scalelor de validitate din MMPI-2 

 M A.S. Cf.A. Cf.B. Min. Max. 

L – Minciună 62 13,01 0,18 -0,62 39 96 
F - Frecvenţă scăzută 51 11,62 1,71 4,03 36 104 
K – Defensivitate 55 10,77 -0,58 -0,19 22 72 
Fb - Frecvenţă scăzută 53 8,89 0,66 1,53 32 88 
F(p) - Răspunsuri deviante 63 13,83 1,03 1,94 41 120 
IR – Răspunsuri inconsistente 62 13,73 0,58 0,09 41 105 
Odec - Alte trucări 67 9,31 -0,19 -0,10 41 89 
S – Prezentare la superlativ 60 10,36 -0,45 -0,40 33 80 
SdW – Dezirabilitate 64 9,92 -0,03 0,02 34 86 
SoE – Dezirabilitate 49 9,37 -1,06 0,81 17 63 
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În tabelul nr. 3 sunt prezentaţi indicatorii statistici ai stilurilor de distorsionare 
rezultate prin adunarea notelor T de la cei 3 factori rezultaţi prin analiza factorială  
a scalelor de validitate din MMPI precum şi prin calcularea procentului de 
răspunsuri extreme la itemii NEO-PI-R, atât  pe ansamblu, cât şi pentru fiecare 
factor în parte.  

Se observă că la factorii N şi C procentul răspunsurilor extreme este mult mai 
mare decât la factorii E, O, A. De asemenea, reiese foarte clar faptul că la au existat 
persoane care au utilizat varianta extremă la toţi itemii corespunzători factorilor N, 
E, A şi C. 

Tabelul nr. 2 
Analiza factorială a scalelor de validitate 

 F1 F2 F3 
L – Minciună 0,55 0,33 0,60 
F - Frecvenţă scăzută -0,58 0,65 -0,11 
K – Defensivitate 0,94 -0,03 0,07 
Fb - Frecvenţă scăzută 0,30 0,75 -0,37 
F(p) - Răspunsuri deviante -0,17 0,70 0,24 
IR – Răspunsuri inconsistente -0,13 0,71 0,41 
Odec - Alte trucări 0,50 -0,02 0,78 
S - Prezentare la superlativ 0,93 -0,02 0,17 
SdW – Dezirabilitate 0,06 0,08 0,93 
SoE – Dezirabilitate 0,79 -0,42 0,20 

Tabelul nr. 3 
Indicatori statistici ai stilurilor de distorsionare a răspunsurilor 

 Componenta  Media Ab.St. Coef.A Coef.B  Min. Max. 
S1(MMPI-2) K+S+ SoE  163,38 28,40 -0,69 0,00  76 211 
S2(MMPI-2) F+Fb+ Fp+Ir  229,28 36,32 0,98 1,75  159 370 
S3(MMPI-2) L+Odec+SdW  192,50 28,40 0,13 -0,32  129 262 

S4(NEO-PI-R) 
% răspunsurilor extreme 
la itemi 

 54,85 18,90 0,11 -0,29  12 99 

P.R.E_N % răspunsurilor extreme 
la fact.N 

 62,15 21,26 -0,30 -0,70  13 100 

P.R.E_E % răspunsurilor extreme 
la fact.E 

 52,74 21,35 0,09 -0,56  4 100 

P.R.E_O % răspunsurilor extreme 
la fact.O 

 48,46 20,77 0,30 -0,42  6 98 

P.R.E_A % răspunsurilor extreme 
la fact.A 

 51,57 19,24 0,35 -0,01  10 100 

P.R.E_C % răspunsurilor extreme 
la fact.C 

 61,50 21,23 -0,28 -0,54  8 100 
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3.2. EFECTELE STILURILOR ASUPRA MĂSURĂRII DE TIP BIG FIVE 

După cum se observa în tabelul nr. 4 s-au obţinut corelaţii semnificative şi 
destul de mari între unele scale de validitate din MMPI-2 şi cei cinci factori din 
NEO-PI-R.  

De asemenea, din tabelul nr. 5 rezultă că rămân semnificative şi ridicate 
corelaţiile dintre factorii NEO-PI-R şi cele trei stiluri sintetice de distorsionare pe 
de o parte şi procentul răspunsurilor extreme, pe de alta parte. 

Tabelul nr. 4 
Corelaţii între factorii din NEO-PI-R şi scalele de validitate  

 L F K Fb Fp IR Odec S SdW SoE 
N -0,32** 0,26** -0,64** -0,04 0,00 0,17* -0,41** -0,63** -0,07 -0,57** 
E -0,05 -0,17 0,07 -0,08 -0,02 -0,08 0,18* 0,08 0,24** 0,17 
O 0,09 -0,24** 0,14 -0,20* -0,14 -0,08 0,20* 0,08 0,27** 0,31** 
A 0,35** -0,16 0,27** 0,20* 0,16 0,24* 0,18* 0,38** 0,19* 0,19* 
C 0,21* -0,37** 0,19* -0,27** -0,17 -0,05 0,41** 0,25** 0,38** 0,37** 

* corelaţie semnificativă la prag de semnificaţie de .05 
** corelaţie semnificativă la prag de semnificaţie de .01 

În primul rând se poate observa că procentul răspunsurilor extreme specifice 
fiecarui factor (PREs) are o influenţă independentă puternică asupra a doi factori 
din modelul BIG FIVE, reusind să explice o treime din varianţa factorului N şi 
jumătate din varianţa factorului C. 

Tabelul nr. 5 
Corelaţii între factorii din NEO-PI-R şi stilurile de distorsionare a răspunsurilor  

 S1 S2 S3 S4 PREs 

N -0,66** 0,16 -0,31** -0,43** -0,59** 
E 0,11 -0,12 0,12 0,15 0,24** 
O 0,19* -0,18* 0,20* 0,05 0,09 
A 0,30** 0,15 0,29** 0,17 0,26** 
C 0,29** -0,23* 0,36** 0,54** 0,70** 

Cele patru stiluri de distorsionare a rezultatelor (S1, S2, S3, PREs) au fost 
introduse în ecuaţii de regresie liniare în ordinea tăriei relaţiei cu variabilele 
dependente. Rezultatele din tabelul nr. 6 au evidenţiat că: 

− 51% din varianţa factorului N poate fi explicată de stilurile prezentare la 
superlativ (S1) şi răspuns extrem la itemii respectivi (PRE_N).  

− 6% din varianţa factorului E poate fi explicată de stilul răspuns extrem la 
itemii corespunzători factorului (PRE_E).  
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− 9% din varianţa factorului O poate fi explicată de stilurile de 
managementul impresiei (S3) şi răspunsuri atipice (S2). 

− 12% din varianţa factorului A poate fi explicată de stilurile prezentare la 
superlativ (S1) şi managementul impresiei (S3).  

− 49% din varianţa factorului C poate fi explicată de stilurile răspuns extrem 
la itemii respectivi (PRE_C) şi managementul impresiei (S3). 

Tabelul nr. 6 
Stiluri de răspuns explicative pentru varianţa modelului Big Five  

Factorii 
Big Five Model Variabile 

explicative R R2 R2 

ajustat 
Schimbarea 

lui R2 
Schimbarea 

lui F 
Semnific. 
modif. F 

 1 S1 0,66 0,43 0,43 0,43 93,03 0,00 
N 2 S1, PRE N 0,72 0,51 0,51 0,08 19,53 0,00 
 3 S1, PRE N, S3 0,72 0,52 0,50 0,00 0,56 0,45 
         

E 1 PRE E 0,24 0,06 0,05    
         
 1 S3 0,20 0,04 0,03 0,04 5,21 0,02 

O 2 S3, S2 0,30 0,09 0,08 0,05 6,66 0,01 
 3 S2, S2, S1 0,30 0,09 0,07 0,00 0,00 0,96 
         
 1 S1 0,30 0,09 0,09 0,09 12,34 0,00 

A 2 S1, S3 0,34 0,12 0,10 0,03 3,34 0,07 
 3 S1, S3, PRE A 0,36 0,13 0,11 0,01 1,97 0,16 
         
 1 PRE C 0,69 0,48 0,48 0,48 113,04 0,00 

C 2 PRE C, S3 0,70 0,49 0,48 0,00 0,72 0,39 
 3 PRE C, S3, S1 0,70 0,49 0,48 0,00 0,43 0,51 
 4 PRE C, S3, S1, 

S2 0,74 0,55 0,54 0,06 17,07 
0,00 

4. DISCUŢII ŞI CONCLUZII 

4.1. OBSERVAŢII 

Rezultatele obţinute dovedesc faptul că doi dintre factorii Big Five, 
nevrotismul şi conştiinciozitatea sunt foarte susceptibili de a fi distorsionaţi. Datele 
acestea sunt cu atât mai importante cu cât o multitudine de studii au arătat că 
nevrotismul şi conştiinciozitatea au o valoare predictivă atât faţă de performanţa 
profesională cât şi faţă de succesul la programele de pregătire. Ţinând cont de 
faptul că indicii de validitate ai acestor doi factori sunt moderaţi şi acoperă doar 
10–20% din varianţa performanţei profesionale, atunci rolul lor în predicţia 
performanţelor profesionale devine extrem de mic, dacă jumătate din scorurile 
acestor factori pot fi explicate la rândul lor prin anumite stiluri de distordionare a 
rezultatelor. 
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Oricum se cunoaşte faptul că persoanele din instituţiile de tip militar prezintă 
tendinţe puternice de distorsionare a rezultatelor la inventarele de personalitate. De 
exemplu 40% dintre politiştii şi jandarmii români care au candidat pentru angajarea 
într-o unitate cu specific antiterorist, au obţinut profile invalide la MMPI-2, în timp 
ce la americani, pe un esantion de militari, s-a obţinut un procent al profilelor 
invalide de 48% (Liţă, Stoian, 2005; Cigrang, Staal, 2001). S-a dovedit că în acest 
cadru organizaţional răspunsurile sunt intenţionat distorsionate chiar şi atunci când 
subiecţii semnează o declaraţie privind onestitatea răspunsurilor (Liţă, Stoian, 
Mihalcea, 2006). Având în vedere toate aceste precizări reiese foarte clar necesitatea ca 
înainte de utilizarea chestionarelor de personalitate în cadrul selecţiei de personal 
să se analizeze în prealabil variabilele care pot duce la o interpretare eronată a 
rezultatelor, mai ales atunci când este vorba de aplicarea unor instrumente ce au 
fost dezvoltate în alt context cultural. 

4.2. LIMITE ALE PREZENTULUI STUDIU 

Una dintre limitele studiului prezent ar putea fi lotul de subiecţi, în sensul că 
aceştia sunt persoane care au experienţă în completarea inventarelor de personalitate 
deoarece, fiind pe funcţii de conducere în cadrul poliţiei române, au trecut prin mai 
multe examinări psihologice până în prezent. Experienţa aceasta ar putea reprezenta 
o cauză a tendinţei de a utiliza diferite stiluri de distorsionare a răspunsurilor. 

O a doua limită ar putea fi reprezentată de contextul în care s-a realizat 
evaluarea, deoarece chestionarele au fost completate cu ocazia inspecţiei Corpului 
de Control al Ministrului Administraţiei şi Internelor. Acest context constrângător 
şi ameninţător ar putea de asemenea reprezenta un motiv care să explice dorinţa de 
distorsionare pozitivă a rezultatelor.     

4.3. ANALIZE ULTERIOARE 

Multe dintre datele prezentate nu au fost comentate suficient de mult datorită 
spaţiului restrâns de prezentare al acestui articol. Unul dintre următoarele obiective 
va fi acela de a compara puterea explicativă a celor trei stiluri sintetice obţinute 
prin însumarea unor scale de validitate din MMPI-2 cu puterea explicativă a 
scalelor de validitate pentru a vedea dacă demersul de aglutinare a acestora se 
justifică. Suplimentar vor fi analizate faţelele fiecărui factor pentru a vedea care 
dintre acestea sunt mai vulnerabile la trucare. Nu în ultimul rând, vor fi analizate 
unele variabile care ar putea avea rol mediator precum vârsta, vechimea şi funcţia 
subiecţilor. 

Drept concluzii finale am putea afirma că: 
− utilizarea inventarelor de personalitate în selecţia personalului trebuie 

realizată cu foarte mare precauţie şi trebuie să se fundamenteze pe analiza 
rezultatelor multor studii în care a fost folosit chestionarul respectiv; 
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− înainte de a lua decizii care vor afecta viaţa profesională a persoanelor ar 
trebui să se  obţină rezultate experimentale pe mai multe loturi; 

− cel mai important, trebuie să se conştientizeze faptul că şi atunci când 
respectivul instrument este considerat foarte eficient, rezultatele obţinute nu ne 
permit să explicăm mai mult de 25% din varianţa performanţei în muncă;  

− în ultimă instanţă, nu trebuie uitat că pentru mulţi subiecţi, care 
completează inventare de personalitate în context de selecţie, SCOPUL SCUZĂ 
MIJLOACELE, prin urmare vor utiliza toate stilurile de distorsionare a 
răspunsurilor astfel încât să facă o impresie cât mai bună.   

Primit în redacţie la: 24 .VI. 2008 
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REZUMAT 

Cele mai multe inventare de personalitate sunt vulnerabile la distorsionare, iar strategia de a 
potrivi răspunsurile în scopul de a obţine rezultatul dorit este specifică în domeniul selecţiei de 
personal. Studiul analizează influenţa diferitelor tipuri de distorsionări ale răspunsurilor asupra 
varianţei scorurilor la inventarele de personalitate. Eşantionul a constat în 123 de persoane cu funcţii 
de conducere în Poliţia Română, iar acestea au completat chestionarele NEO PI R şi MMPI-2. 
Analiză factorială a scalelor de validitate din MMPI-2 a relevat existenţa a trei factori: stilul de auto-
înşelare (K, S, So), stilul atipic (F, Fp, Fb, Ir) şi stilul de management al impresiei (L, Odec, Sd). În 
cazul fiecărui subiect s-a calculat procentul răspunsurilor extreme la NEO PI R pentru toţi cei cinci 
factori separat, în scopul de a obţine un stil de răspuns extrem. În final cele 4 stiluri de răspuns au fost 
incluse într-o analiză de regresie ierarhică, unde cei 5 factori ai personalităţii au reprezentat 
variabilele dependente. Rezultatele au arătat că diferite stiluri de răspuns influenţează varianţa celor  
5 mari factori ai personalităţii, în principal factorii N şi C fiind explicaţi în proporţie de 50%. 
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Abstract 

There have been many claims by cognitive psychologists that executive functions play an 
important role in learning during childhood. These claims are supported by studies demonstrating 
close links between working memory, attention and inhibition abilities and measures of learning and 
academic achievement. The present study is comprised of two parts. The first part synthesizes the 
present trends in conceptualizing the notions of cognitive processing and academic learning, with a 
focus on the cognitive perspective upon learning. The second part approaches executive functions as 
an expression of controlling the relationship between information processing and academic performance, 
with a focus on the role of the executive function in problem solving. 

1. INTRODUCERE 

Literatura de specialitate din străinătate acordă o atenţie deosebită tematicii 
integrate psihologiei cognitive. În ultimul timp, cu toate că această ramură 
psihologică – situată la graniţa psihologiei cu inteligenţa artificială, informatica, 
neuroştiinţele – a luat o amploare deosebită, în ţara noastră fundamentul teoretic 
este relativ puţin cunoscut specialiştilor din domeniile psihologiei, pedagogiei şi 
celorlalte ştiinţe despre om. O explicaţie pertinentă pentru această stare de fapt ar 
putea fi aceea că, aproximativ în perioada în care psihologia cognitivă dobândea în 
occident o poziţie privilegiată în rândul ştiinţelor de avangardă, la noi, psihologia, 
ca ştiinţă şi preocupare de cercetare ştiinţifică, era practic desfiinţată. Tocmai de 
aceea, uneori, informaţia legată de acest domeniu oferă impresia de noutate 
absolută, denotă absenţa unei continuităţi. În ultimii ani, totuşi, temele specifice 
psihologiei cognitive au început să se bucure de o atenţie crescută şi în rândul 
specialiştilor români.  
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Toate aceste aspecte se constituie ca argumente ale eforturilor noastre 
canalizate în direcţia investigării controlului relaţiei dintre procesarea informaţiei şi 
performanţele academice.  

2. PROCESARE COGNITIVĂ ŞI ÎNVĂŢARE ACADEMICĂ 

2.1. PROCES ŞI PROCESARE COGNITIVĂ 

Psihologia cognitivă este un domeniu cuprinzător care vizează multe arii 
tematice diferite, precum memoria, percepţia, atenţia, recunoaşterea pattern-urilor, 
conştiinţa, neuroştiinţa, reprezentarea cunoştinţelor, dezvoltarea cognitivă, limbajul 
şi gândirea. Numitorul comun al fenomenelor menţionate apare ca fiind faptul că 
toate reflectă operarea „inteligenţei”, într-un fel sau altul, cel puţin dacă inteligenţa 
este definită în sens larg ca abilitate a unui individ de acţiona cu scop, de a gândi 
raţional şi de a interacţiona eficient cu mediul. Astfel, la un nivel general, 
psihologia cognitivă vizează explicarea structurii şi operaţiilor mentale ale 
inteligenţei ca şi manifestările sale comportamentale. Psihologia cognitivă, în 
special sub influenţa lui G. Miller, a preluat încă de timpuriu (anii ’50) modelul 
teoriei informaţiei pentru a aborda probleme de percepţie, memorie, comunicare 
verbală, psihofiziologie senzorială, în general problemele în care un input face 
obiectul unei encodări (codificare nervoasă, de exemplu), al unei conducţii şi al 
unui rezultat, cu decodarea presupusă. 

Termenul englezesc input redă perfect cuvântul intrare, dar a devenit curent 
în limbajul ştiinţific pentru a desemna orice informaţie ce provine din exterior şi 
este captată de un sistem, viu sau nu, de tratare a informaţiei. Astfel, într-un sistem 
de comunicare oarecare, input-ul este o informaţie care acţionează asupra unui 
receptor. Prin analogie, într-un organism, input-ul va fi, în genere, sinonim cu 
stimulul care acţionează asupra unui receptor senzorial. Input-ul declanşează un 
proces de tratare a informaţiei, la nivelul căruia apare o informaţie de ieşire sau 
output, ce poate fi asimilată, în psihologie, răspunsului. Legătura strânsă a 
conceptelor de input şi output cu procesele de tratare a informaţiei, care intervin 
între primul şi al doilea elimină orice confuzie dintre acest tip de model şi vechea 
psihologie stimul-răspuns, accentul fiind pus pe evenimentele intermediare, o 
funcţie de transfer explicând, în mod formal, relaţia dintre input şi output. 

Termenul englezesc output, trecut în uzul ştiinţific şi în limba română, deşi 
poate fi redat perfect prin ieşire, desemnează rezultatul final sau produsul unui 
dispozitiv oarecare de transformare sau de prelucrare a unor elemente introduse la 
intrare, sau input. În psihologie, acest termen a fost adesea substituit termenului de 
răspuns, şi chiar celui de comportament în vocabularul psihologiei cognitive, după 
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cum input s-a substituit lui stimul. Acest uz sugerează că output nu reprezintă decât 
finalizarea unui proces indirect observabil de tratare a informaţiei, proces a cărui 
analiză ar constitui, cu mult mai mult decât output-ul însuşi, adevăratul obiect al 
cercetării psihologice.  

Astfel, se vorbeşte de informaţia pe care orice organism „o extrage” din 
mediul său cu ajutorul organelor sale senzoriale, şi tot prin acest termen este 
definită stimularea primită de un receptor periferic. Consideraţia deosebită acordată 
în psihologia cognitivă procesării informaţiei (engl. information processing) 
decurge, fără îndoială, din recunoaşterea insuficienţelor teoriei informaţiei.  

Efectiv, informaţiile primite din mediu nu sunt numai vehiculate, ele nu fac 
doar obiectul unei transmisii, ci sunt şi procesate, adică selectate, elaborate, organizate, 
stocate, recuperate, sau mai general reprezentate, pentru a servi în final ca 
instrumente de acţionare. Acestea sunt operaţiile de care se interesează, îndeosebi, 
psihologia şi neuroştiinţele.  

În psihologie, termenii „proces” şi „procesare cognitivă” se discută în strânsă 
legătură. Termenul de proces are utilizări multiple şi este deja vechi în limbajul 
ştiinţific şi tehnologic. A devenit, începând cu anii ’60, destul de frecvent în 
vocabularul psihologic. Dacă el indică aici schimbări, transformări, dezvoltări, 
evoluţii, ca şi în alte domenii alt cunoaşterii, sub influenţa psihologiei cognitive 
capătă un sens mai circumscris referitor la înlănţuiri de operaţii interne, mentale, în 
special de tratare a informaţiei. Fără îndoială, această utilizare specifică drenează 
sensuri care, în engleză, corespund substantivului process şi verbului to process  
(a trata transformând). Termenul de proces adaugă la cel de mecanism, pe care îl 
subordonează, un element important ce evocă subiectul ca agent al tratării. 

Dacă teoria informaţiei îşi găseşte încă în psihologie multe aplicaţii exacte, 
justificate din punct de vedere tehnic, noţiunea de procesare a informaţiei, care o 
depăşeşte şi de care se deosebeşte foarte mult, oferă un câmp de reflecţie mult mai vast. 

2.2. CONCEPŢII DESPRE ÎNVĂŢARE, ÎNTRE CONTINUITATE ŞI DISCONTINUITATE 

Teoriile învăţării s-au schimbat dramatic în timpul anilor 1980–1990. Noi 
moduri de a gândi cu privire la învăţare şi cunoaştere au emers pentru a combate 
perspectivele tradiţionale cu privire la ce este învăţarea şi cum dobândesc oamenii 
noi cunoştinţe şi abilităţi. Diferitele teorii, totuşi, nu sunt în mod necesar incompatibile 
unele cu altele. Mai degrabă, ele furnizează perspective diferite cu privire la 
fenomenele complexe ale învăţării şi, în general, sunt relevante pentru situaţii 
diferite în care are loc învăţarea.  

În timpul perioadei 1970–1980, teoriile tradiţionale ale învăţării au lăsat loc 
celor cognitive care se concentrează asupra proceselor mentale şi înţelegerii 
materialului complex. În anii 1990, aceste teorii cognitive au fost combătute de 
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teorii care accentuează interacţiunea socială şi contextul sociocultural. Mulţi 
psihologi şi educatori nu mai consideră învăţarea ca fiind un proces ce se 
desfăşoară strict în interiorul individului. Mai degrabă, ei văd învăţarea ca un 
proces distribuit în rândul mai multor indivizi (şi artefacte ori affordances – 
posibilităţi de acţiune care implică un anumit obiect din mediu – de ex., 
instrumente precum calculatoarele) sau ceva care există în interiorul unei 
„comunităţi de practică” sau a unei comunităţi de elevi.  

Această evoluţie de la teoriile comportamentale la cele cognitive şi la cele 
sociale ale învăţării a fost însoţită de noi concepţii cu privire la cunoaştere şi la 
modul cum este dobândită. Teoriile tradiţionale concep cunoştinţele ca „bunuri” 
[engl. commodities] care sunt transmise – mai mult sau mai puţin intact – 
indivizilor care le învaţă într-o manieră ce le permite să reproducă cunoştinţele. 
Conform acestor teorii, cunoaşterea este ceea ce un individ dobândeşte.  

Teoriile mai recente, totuşi, văd cunoaşterea ca pe ceva ce elevul construieşte 
mai degrabă decât asimilează. Astfel, cunoştinţele fiecărei persoane sunt, într-o anume 
măsură, unice. Conform acestor teorii, cunoaşterea cu adevărat obiectivă, aşa cum o 
gândim noi în mod normal, nu există. Mai degrabă, cunoaşterea rezidă în comunitatea 
elevilor (indivizi) care o creează. Această cunoaştere este distribuită în rândul 
membrilor comunităţii respective şi diferitelor caracteristici de mediu care o sprijină.  

Diferitele teorii ale învăţării pot fi rezumate în mai multe moduri. Cel mai 
comun este să clasificăm teoriile cu privire la tipul de explicaţie teoretică pe care o 
furnizează fiecare: comportamentală, cognitivă şi socială. Fiecare dintre aceste trei 
perspective generale asupra învăţării şi cunoaşterii este asociată cu o anumită 
perspectivă filozofică şi metodologică: empirică, raţională şi pragmatic-socio-
istorică (Greeno et al., 1996). 

2.3. MECANISME ALE ÎNVĂŢĂRII 

Diferitele perspective teoretice diferă în ce priveşte modul în care 
conceptualizează factorii responsabili pentru producerea învăţării. Teoriile tradiţionale 
sugerează că învăţarea este rezultatul întăririi sau feedbackului. Exerciţiul este de 
asemenea important, deşi exersarea nu va produce învăţare dacă nu este însoţit de 
întărire. În cazul condiţionării clasice, contiguitatea (proximitatea) a doi stimuli 
este cauza primară a învăţării. Teoriile cognitive în general postulează că învăţarea 
se produce ca rezultat al elaborării, gândirii, rezolvării de probleme şi/sau reflectării. 
Procesarea mentală a informaţiei, mai mult decât întărirea externă, este cea care 
produce învăţarea.  

Shuell (1993) sugerează că 12 „funcţii ale învăţării” trebuie să fie angajate 
pentru a avea loc învăţarea cu sens: 

a) stabilirea expectaţiilor; 
b) stabilirea motivaţiei; 
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c) activarea cunoştinţelor anterioare; 
d) concentrarea atenţiei asupra trăsăturilor relevante ale materialului studiat; 
e) encodarea informaţiei; 
f) compararea informaţiei; 
g) generarea ipotezelor cu privire la relaţiile şi soluţiile posibile; 
h) repetarea informaţiei până când este integrată în conceptele de nivel 

superior; 
i) primirea de feedback cu privire la adecvanţa înţelegerii personale; 
j) evaluarea ipotezelor personale şi a feedbackului primit; 
k) monitorizarea procesului de învăţare/înţelegere; 
l) combinarea, integrarea şi sintetizarea informaţiei disponibile pentru a 

forma o nouă înţelegere (revizuită) a subiectului studiat.  
Teoriile constructivistă, situaţională şi socioculturală sugerează că învăţarea 

rezultă din interacţiune socială, discurs, negociere şi activitate (fizică şi/sau 
mentală) în executarea activităţilor „autentice”. Se presupune că diferite tipuri de 
discurs şi negociere, de exemplu, conduc la tipuri diferite de învăţare, dar puţine 
cercetări asupra acestor factori sunt disponibile actual. 

2.4. PERSPECTIVA COGNITIVISTĂ ASUPRA ÎNVĂŢĂRII 

Deşi învăţarea poate fi înţeleasă ca o modificare a capacităţilor sau 
comportamentului unui organism determinată de experienţă, această definiţie 
aproximativă cuprinde multe cazuri care de obicei nu sunt considerate exemple de 
învăţare (de ex., o creştere a forţei musculare determinată prin exerciţiu). Mai 
important, ea nu reuşeşte să reflecte multiplele forme ale învăţării, care pot fi 
deosebite, de exemplu, în funcţie de ceea ce este învăţat, pot fi guvernate de 
principii diferite şi pot implica procese diferite.  

O formă de învăţare este învăţarea asociativă, în care cel ce învaţă este expus 
la perechi de evenimente sau stimuli şi are oportunitatea de a învăţa aceste asocieri 
(condiţionare). Studiul învăţării asociative a condus la descoperirea a numeroase 
principii ale învăţării aplicabile la specii şi comportamente foarte diferite. De 
asemenea, au fost evidenţiate aspecte multiple legate de bazele biologice ale acestei 
forme de învăţare.  

Multe specii sunt capabile să înveţe prin imitaţie, în care o acţiune este mai 
întâi observată şi apoi copiată. Un număr de specii prezintă imprinting, în care un 
organism tânăr învaţă să-şi recunoască părinţii sau membrii aceleiaşi specii.  

O altă formă crucială de învăţare implică achiziţia cunoaşterii cu privire la 
planul spaţial al mediului înconjurător al organismului. Aceste hărţi cognitive pot 
include locaţii ale surselor de hrană sau pericolelor, limite ale teritoriului personal 
etc. Dobândirea acestei cunoaşteri spaţiale implică adesea o învăţare latentă: 
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organismul derivă unele cunoştinţe din experienţa sa, dar fără o schimbare imediat 
vizibilă în comportamentul organismului. Totuşi, învăţarea latentă devine vizibilă 
mai târziu, atunci când organismul găseşte ocazia de a utiliza ceea ce a învăţat 
anterior. La multe specii, această învăţare cu privire la planul spaţial este foarte 
avansată, permiţând organismului să navigheze pe mari distanţe sau să-şi 
amintească locaţiile a sute de ascunzători pentru hrană, ori să navigheze pe bază de 
estimaţie, bazându-se foarte puţin sau deloc pe repere senzoriale.  

Învăţarea spaţială poate fi considerată un caz special într-o categorie mai 
largă de învăţare, în care un organism dobândeşte („memorează”) informaţie cu 
privire la mediul său. La oameni, această informaţie poate fi derivată direct din 
experienţe personale, sau indirect, din ceea ce persoana citeşte sau aude din alte 
surse. Această informaţie poate fi apoi folosită mai târziu pentru un raport bazat pe 
memorie (de ex., răspunsul la întrebarea, „Ce s-a întâmplat ieri?”), sau ca o bază 
pentru modificarea unei acţiuni viitoare. În oricare dintre aceste cazuri, persoana 
encodează informaţia în memorie în timpul expunerii iniţiale, şi apoi recuperează 
această informaţie stocată mai târziu. Encodarea iniţială poate fi intenţionată (dacă 
persoana caută să memoreze informaţia ţintă) sau incidentală (dacă învăţarea este 
un produs secundar al schimbului obişnuit al persoanei cu lumea, fără intenţia de a 
memora). Similar, utilizarea subsecventă a informaţiei poate angrena memoria 
explicită (dacă persoana caută intenţionat să folosească informaţia stocată mai 
târziu) sau memoria implicită (dacă persoana este influenţată neintenţionat, automat 
de informaţia stocată).  

O altă formă de învăţare este învăţarea deprinderilor, în care persoana învaţă 
cum să execute o anume acţiune sau procedură, adesea în absenţa abilităţii de a 
descrie deprinderea dobândită (învăţare motorie). În acest caz, se spune că persoana a 
dobândit o „cunoaştere procedurală” (a şti cum să execuţi o anumită procedură), în 
opoziţie cu ceea ce denotă „cunoaşterea declarativă” (a şti că o anume propoziţie 
este adevărată sau falsă). Ar trebui accentuat, totuşi, că învăţarea deprinderilor nu 
este limitată la achiziţia deprinderilor motorii. În plus, mare parte din activitatea 
noastră mentală poate fi înţeleasă în termeni ai achiziţiei deprinderilor – 
achiziţionăm deprinderi pentru citit, rezolvarea de probleme într-un anumit 
domeniu, recunoaşterea unor patternuri particulare etc. Astfel, de exemplu, maeştrii 
şahişti au dobândit deprinderea de a recunoaşte configuraţii specifice de piese de 
şah, o deprindere că îi ajută atât în a-şi reaminti aranjamentul pieselor în joc şi 
(probabil mai important) le permite să gândească cu privire la joc în termeni ai 
patternurilor de piese ce definesc strategii şi sunt orientate spre scopuri, mai 
degrabă decât să se concentreze pe piesele individuale.  

Învăţarea deprinderilor poate de asemenea conduce la automatizare pentru 
deprinderea sau procedura particulară. Odată automatizată, o deprindere poate fi 



7 Procesarea informaţiei şi performanţele academice 109 

executată ca o acţiune singulară, integrată, deşi deprinderea a fost iniţial compusă 
din numeroase acţiuni constituente. Jucătorul abil de tenis, de exemplu, nu trebuie 
să se concentreze asupra poziţiei articulaţiei mâinii, arcuirea spatelui şi poziţia 
umerilor, dar în schimb lansează un comportament singular (complex), „reverul”. 
Această automatizare promovează fluenţă în rândul constituenţilor unui comportament 
complex, scade dramatic măsura în care persoana trebuie să acorde atenţie 
diferitelor elemente ale comportamentului şi astfel eliberează atenţia pentru alte 
sarcini. Pe de altă parte, comportamentele automate sunt adesea inflexibile şi dificil 
de controlat, determinându-i pe unii să le numească „reflexe mentale”.  

O altă formă de învăţare este inducţia, în care cel care învaţă este expus la o 
serie de stimuli sau evenimente şi are oportunitatea de a descoperi o regulă 
generală sau un pattern care rezumă aceste experienţe. În unele cazuri, inducţia este 
produsă de simpla uitare a detaliilor unui episod şi contopirea ulterioară în 
memorie a acelui episod cu alte episoade similare. Această contopire poate fi însăşi 
sursa cunoaşterii (de exemplu, „ce este probabil să conţină o bucătărie?”). 
Cercetătorii se referă la cunoaşterea dobândită în această manieră ca la „cunoaştere 
schematică” sau „generică”.  

În alte cazuri, inducţia rezultă dintr-un proces de judecată mai deliberat, în 
care persoana caută activ să generalizeze din experienţele sale anterioare, un proces 
care pare să se bazeze pe un număr relativ mic de strategii sau euristici de judecată. 
De exemplu, subiecţii din multe studii se bazează pe asumpţia potrivit căreia 
categoriile pe care le întâlnesc sunt relativ omogene, iar acest fapt îi încurajează să 
extrapoleze liber pornind de la eşantionul de observaţii realizate, chiar dacă acel 
eşantion este relativ mic, şi chiar dacă (în unele cazuri) există avertizări cu privire 
la faptul că eşantionul nu este reprezentativ pentru categoria mai cuprinzătoare.  

Unele aspecte ale inducţiei apar ca fiind guvernate de deprinderi înalt 
specializate, specifice pe domeniu. Un exemplu clar este furnizat de achiziţia 
limbajului la copilul mic. Copilul apare ca fiind bine pregătit pentru a induce 
regularităţile limbajului, astfel încât achiziţia limbajului este relativ repede şi 
eficient dobândită de practic toţi copiii, independent (în anumite condiţii limitative) 
de abilităţile individuale ale copilului sau de circumstanţe. Aceleaşi deprinderi de 
învăţare, totuşi, par irelevante pentru achiziţia informaţiei în alte domenii.  

Învăţarea umană adesea implică gândire deductivă, în care persoana este 
capabilă să descopere (sau să genereze) noi cunoştinţe, bazate pe credinţele pe care 
persoana deja le deţine. În unele cazuri de deducţie, raţionamentul individului este 
orientat de reguli sau principii relativ abstracte. În alte cazuri, raţionamentul 
individului este orientat de o experienţă reamintită specifică; persoana apoi 
realizează o analogie, bazată pe acea experienţă, şi analogia indică cum ar trebui să 
acţioneze persoana, sau ce ar trebui să concluzioneze, pentru probleme actuală. 
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Astfel, termenul învăţare acoperă o diversitate mare de fenomene. Dar având 
accentuată această diversitate, ar trebui să ne întrebăm ce au în comun aceste forme 
multiple de învăţare. La un nivel general, unele principii se pot aplica în mai multe 
domenii – de exemplu, importanţa recunoaşterii deprinderilor de învăţare specifice 
pe sarcină, sau posibilitatea învăţării latente, care nu este imediat manifestă în 
schimbarea comportamentului. La un nivel mai detaliat, este probabil ca procese 
similare în sistemul nervos să furnizeze substratul pentru forme diverse de învăţare, 
incluzând, de exemplu, procesul potenţării pe termen lung, în care pattern-ul de 
interacţiune între neuroni este modificat prin experienţă. Similar, este plauzibil ca 
modelele conexioniste să furnizeze explicaţii puternice pentru multe dintre aceste 
forme de învăţare (modelare cognitivă conexionistă). Între aceste extreme, totuşi,  
s-ar putea să fim incapabili să formulăm „legi ale învăţării” generale, aplicabile la 
toate tipurile de învăţare. 

3. FUNCŢIILE EXECUTIVE, EXPRESIE A CONTROLULUI  
RELAŢIEI DINTRE PROCESAREA INFORMAŢIEI ŞI PERFORMANŢELE ACADEMICE 

3.1. FUNCŢIA EXECUTIVĂ, CONSTRUCT MENTAL 

Lucrările axate pe control în funcţionarea cognitivă sunt realizate fie în 
domeniul psihologiei cognitive, fie în cel al neuropsihologiei. Iniţial, denominaţiile 
utilizate erau diferite, noţiunea de proces de control fiind asociată în general 
lucrărilor din psihologia cognitivă, iar cea de funcţii executive lucrărilor din 
neuropsihologie. Aceste două abordări nu au fost, totuşi, disociate: contribuţiile 
reciproce sunt numeroase. Neuropsihologia aduce argumente în sprijinul anumitor 
concepţii din psihologia cognitivă (mai ales prin studiul deficitelor), iar modelele 
din psihologia cognitivă oferă cadre teoretice pentru neuropsihologie. În ultimul 
timp, sintagma „funcţii executive” a fost preferată în ambele domenii.  

Potrivit lui Luria (1973), funcţiile executive ar permite să se acţioneze în mod 
controlat, fapt prin care se subînţeleg intenţia de a acţiona (voliţie), necesitatea de a 
elabora planuri (planificare), necesitatea de a efectua actul avut în vedere (acţiune 
dirijată către un scop) şi controlul eficienţei acţiunii (retrocontrol). În sens larg, 
controlul (funcţia executivă) se referă la abilitatea de a direcţiona funcţionarea 
mentală şi comportamentul în conformitate cu un set de intenţii reprezentat intern. 
Acest fapt se manifestă în funcţionarea cognitivă superioară în multe forme: 
abilitatea de a direcţiona atenţia spre un stimul specific într-un domeniu vast de alţi 
stimuli aflaţi în competiţie şi poate mai proeminenţi, menţinerea unei informaţii noi 
şi importante în minte în ciuda distragerilor, inhibarea unui comportament 
imperativ dar nedorit sau urmarea unui comportament complex dar nefamiliar şi, 
poate, cel mai important, abilitatea de a răspunde flexibil şi productiv în 
circumstanţe noi.  
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Barkley a definit funcţiile executive ca fiind acele comportamente auto-
direcţionate care sunt responsabile pentru autocontrol (Barkley, 1997). Autorul 
citat a arătat că aceste comportamente debutează ca fiind manifeste, după care sunt 
internalizate, devenind „private” pe parcursul dezvoltării, pe măsură ce aspectele 
manifeste ale acestor comportamente sunt inhibate, iar controlul realizat de mediul 
extern este înlocuit de autoreglare. Sergeant et al. (2002), într-o sinteză a 
cercetărilor privind funcţia executivă la copiii cu ADHD, a identificat 33 de 
definiţii ale funcţiilor executive. O serie de cercetători includ inhibiţia şi memoria 
de lucru în domeniul funcţiilor executive (ex. Miyake et al., 2000; Denckla, 1996), 
dar acest fapt nu este un consens. În ciuda multiplelor definiţii ale funcţii 
executive, există unele trăsături comune în cele mai multe definiţii. De exemplu, 
cele mai multe definiţii includ planificarea sau comportamentul direcţionat/orientat 
spre viitor ca fiind o componentă a funcţiei executive (Denckla, 1996). Este greu să 
se stabilească exhaustiv componentele funcţiei executive. Cu toate acestea, în 
cadrul funcţiilor executive sunt integrate următoarele: memoria de lucru, inhibiţia 
răspunsului şi atenţia. 

3.2. PROCESARE CONTROLATĂ (EXECUTIVĂ) ŞI PROCESARE AUTOMATĂ 

Distincţia dintre procesarea controlată (executivă) şi procesarea automată 
constituie unul dintre conceptele centrale ale psihologiei cognitive moderne. 
Procesarea controlată este considerată ca fiind realizată cu efort şi bazându-se pe 
un sistem cu capacitate limitată, în timp ce procesarea automată este asumată ca 
producându-se independent de acest sistem (Posner şi Snyder, 1975; Shiffrin şi 
Schneider, 1977). Acest fapt este în acord cu experienţa comună, precum abilitatea 
de a purta o discuţie în timp ce conducem maşina (un proces automat) dar nu şi în 
timp ce facem calcule aritmetice complexe în minte (un proces care se bazează pe 
control). Multe teorii contemporane afirmă că de fapt există un continuum între 
procesarea controlată şi cea automată (Cohen et al., 1990). Totuşi, practic toţi 
teoreticienii recunosc nevoia existenţei unui mecanism (sau set de mecanisme) 
responsabile pentru coordonarea procesării într-o manieră flexibilă – mai ales în 
sarcini noi sau solicitante. Această idee ocupă un rol central în teoria clasică a lui 
Baddeley privind memoria de lucru (Baddeley, 1986), care postulează două 
componente critice: o componentă de stocare responsabilă pentru menţinerea activă 
a informaţiei într-un stocaj pe termen scurt şi o componentă de control executiv 
responsabilă pentru manipularea şi utilizarea coordonată a acestei informaţii. De 
exemplu, într-o problemă de înmulţire cu numere mari, componenta de stocaj 
menţine produsele intermediare în timp ce executivul desfăşoară operaţiile aritmetice.  
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3.3. CENTRU EXECUTIV VERSUS FUNCŢII EXECUTIVE 

Postularea unui centru executiv a mers în paralel cu teoretizarea privind 
natura funcţiei lobului frontal (Shallice, 1982), bazată pe observarea clinică potrivit 
căreia pacienţii cu leziuni de lob frontal prezintă un „sindrom disexecutiv”. De 
exemplu, studiile timpurii ale pacienţilor cu leziuni prefrontale au evidenţiat un 
pattern specific de deficite în ciuda conservării funcţiilor cognitive primare, 
incluzând multe aspecte ale limbajului, memoriei şi inteligenţei (de ex., Luria, 
1973). Deficitele, care au o asemănare între ele, includ (dar nu se limitează la) 
eşecuri de a face judecăţi înţelepte, slabă planificare a acţiunilor viitoare, şi 
dificultăţi de a inhiba răspunsurile inadecvate (Stuss şi Benson, 1986; Tranel, 
Anderson şi Benton, 1994; Wise, Murray şi Gerfen, 1996).  

Constructul „funcţii executive” (prescurtat, FE) este menit să surprindă 
abilităţile psihologice a căror deteriorare este presupusă ca aflându-se la baza 
acestor deficite manifeste: abilitatea de a lua judecăţi înţelepte, abilitatea de a 
planifica, abilitatea de a inhiba răspunsurile inadecvate şi aşa mai departe.  

Numeroase cercetări sugerează ca nu există un administrator central unitar, ci 
un ansamblu de funcţii de control (numite în mod obişnuit „executive”) care ar 
putea opera cu destulă independenţă. Se pare că tendinţa actuală constă din ce în ce 
mai mult în a aborda aceste funcţii sub unghiul unei dinamici de ansamblu în 
alocarea resurselor cognitive. Apariţia deficitelor în una sau alta din funcţiile 
executive poate fi rezultatul unor modificări sau dificultăţi în controlul dinamicii de 
ansamblu, fie prin eşecul sau dificultăţile întâmpinate de un anumit proces (fapt 
care modifică dinamica), fie prin eşecul controlului global. 

3.4. REZOLVAREA DE PROBLEME ŞI ROLUL FUNCŢIEI EXECUTIVE 

Cercetători diferiţi au accentuat aspecte diferite ale FE, precum: 
– memoria de lucru (Baddeley, 1996); 
– inhibiţia (Diamond, 1996) şi 
– componente ale atenţiei (Posner şi Rothbart, 1998; Stuss, Floden, 

Alexander, Levine, şi Katz, 2001; Stuss et al., 1999).  
Aceste propuneri evidenţiază componente importante ale FE dar în general 

nu reuşesc să capteze întregul spectru de fenomene relevante pentru FE. În 
contrast, abordarea lui Luria (1973) cu privire la sistemele neurologice sugerează 
un mod de a surprinde diversitatea proceselor asociate cu FE fără a le enumera pur 
şi simplu şi fără a postula abilităţi homunculare. Pentru Luria, cortexul prefrontal şi 
alte sisteme neurologice constau din sisteme funcţionale interactive care implică 
integrarea subsistemelor. Subsistemele au roluri specifice de jucat dar nu pot fi 
considerate în afara sistemelor mai largi din care fac parte. Zelazo, Carter, Reznick 



11 Procesarea informaţiei şi performanţele academice 113 

şi Frye (1997) au urmat direcţia propusă de Luria potrivit căreia FE este o funcţie şi 
nu un mecanism sau structură cognitivă şi au încercat să caracterizeze această 
funcţie. Funcţiile sunt în esenţă constructe comportamentale definite în termeni ai 
rezultatului lor – ce anume realizează ele. Într-o mare măsură, sarcina de a 
caracteriza o funcţie complexă precum FE este o problemă de a descrie structura sa 
ierarhică, de a caracteriza subfuncţiile sale şi de a organiza aceste subfuncţii în 
jurul efectului (rezultatului) lor comun constant. În cazul FE, efectul (rezultatul) 
este rezolvarea de probleme deliberată, iar faze funcţional distincte ale rezolvării de 
probleme pot fi organizate în jurul efectului comun al rezolvării unei probleme, 
după următoarea diagramă: Reprezentarea problemei → Planificare → Execuţie 
(Intenţionare/utilizarea regulii) → Evaluare (Detecţia/corecţia erorii) (Zelazo et al., 
1997). 

De exemplu, să luăm în consideraţie Testul Wisconsin de Sortare a Cărţilor 
(WCST; Grant şi Berg, 1948), care este în general acceptat ca o sarcina prototipică 
pentru evaluarea funcţiilor executive (Pennington şi Ozonoff, 1996). WCST 
vizează numeroase aspecte ale FE şi, ca rezultat, originea erorilor la această sarcină 
este dificil de determinat. Pentru a executa corect sarcinile WCST, persoana trebuie 
mai întâi să-şi construiască o reprezentare a spaţiului problemei, care include 
identificarea dimensiunilor relevante. Apoi, trebuie să aleagă un plan cu şanse de 
reuşită – de exemplu, să sorteze în funcţie de formă. După selectarea unui plan, 
persoana trebuie să reţină în minte planul suficient timp pentru ca acesta să-i 
orienteze gândirea sau acţiunea şi practic să permită desfăşurarea comportamentului 
prescris. Reţinerea în minte a unui plan pentru a controla comportamentul este 
numită „intenţionare” [engl. intending]; traducerea unui plan în acţiune este 
utilizare a regulii. În fine, după acţionare, persoana trebuie să-şi evalueze propriul 
comportament, ceea ce include atât detecţia erorii cât şi corecţia erorii. 

Inflexibilitatea poate să apară în fiecare fază a rezolvării de probleme, astfel 
încât există mai multe explicaţii posibile ale performanţei slabe la WCST – şi la 
sarcinile FE globale în general. De exemplu, perseverarea poate apărea după 
schimbarea unei reguli în WCST, fie pentru că un plan nou nu a fost format sau 
pentru că planul a fost format dar nu şi aplicat. Ca un cadru descriptiv, delimitarea 
fazelor rezolvării de probleme nu explică FE, dar ne permite să ne întrebăm mai 
precis când anume în procesul rezolvării de probleme eşuează execuţia. În plus, 
cadrul realizează următoarele: 

1. Clarifică modul în care aspecte diferite ale FE conlucrează pentru a 
îndeplini funcţia de ordin superior a rezolvării de probleme.  

2. Evită conceptualizarea FE ca o abilitate homunculară [de ex., ca un centru 
executiv (Baddeley, 1996) sau ca un sistem atenţional de supervizare 
(Shallice, 1982)].  
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3. Sugerează măsurători relativ bine-definite ale FE (de ex., măsurători ale 
utilizării regulii pentru care reprezentarea problemei, planificarea şi 
evaluarea nu sunt solicitate). 

4. Ne permite să surprindem aspecte cheie ale FE, incluzând selectarea 
scopului, fluenţa conceptuală şi planificarea în situaţii noi (Tranel et al., 
1994), care apar chiar şi în situaţii care nu solicită rezistenţa la interferenţă. 

5. Permite formularea de ipoteze specifice cu privire la rolul proceselor 
cognitive mai primare (de ex., memoria procedurală, amorsarea, suprimarea 
atenţiei) în diferite aspecte ale FE. 

4. CONCLUZII 

Perspectivele teoretice diferă în ce priveşte conceptualizarea factorilor 
responsabili pentru producerea învăţării. Teoriile cognitive în general postulează că 
învăţarea se produce ca rezultat al elaborării, gândirii, rezolvării de probleme şi/sau 
reflectării. Procesarea mentală a informaţiei, mai mult decât întărirea externă, este 
cea care produce învăţarea. Distincţia dintre procesarea controlată (executivă) şi 
procesarea automată constituie unul dintre conceptele centrale ale psihologiei 
cognitive moderne. Procesarea controlată este considerată ca fiind realizată cu efort 
şi bazându-se pe un sistem cu capacitate limitată, în timp ce procesarea automată 
este asumată ca producându-se independent de acest sistem. Funcţia executivă este 
un construct multi-componenţial sau termen umbrelă care include o varietate de 
comportamente precum planificarea, flexibilitatea mentală, alocarea atenţională, 
memoria de lucru şi controlul inhibitor. Funcţiile executive pot fi considerate 
constructe comportamentale, definite în termeni ai rezolvării de probleme: efectul 
(rezultatul) funcţionării executive este rezolvarea de probleme deliberată.  

Primit în redacţie la: 05. VIII. 2008 
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REZUMAT 

Există multe afirmaţii din partea psihologilor cognitivişti potrivit cărora funcţiile executive 
joacă un rol important în învăţare în timpul copilăriei. Acestea sunt sprijinite de studii care 
demonstrează legături strânse între abilităţi ale memoriei de lucru, atenţiei, inhibiţiei şi rezultatele 
obţinute la probele de învăţare şi achiziţii academice. Studiul prezent este structurat în două părţi. 
Prima parte sintetizează tendinţele actuale în conceptualizarea noţiunilor de procesare cognitivă şi 
învăţare academică, cu accent asupra perspectivei cognitivistă a învăţării. A doua parte tratează 
funcţiile executive ca expresie a controlului relaţiei dintre procesarea informaţiei şi performanţele 
academice, cu accent asupra rolului funcţiei executive în rezolvarea de probleme. 



CERCETĂRI PSIHOLOGICE ASUPRA TALENTULUI SCENIC 

DIANA  MEDAN∗ 

PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ABOUT SCENIC ABILITY 

Abstract 

This study is a short historical presentation of the most important applied researches about 
scenic ability, from the theoretical point of view to the complex S.A.T (Scenic Ability Test). It serves 
some prolegomena to another study about artistic personality’s structure and could be a background 
for researches about general psychological issues like: empaty, behaviour and communication. 

1. INTRODUCERE 

Piesa de teatru este un fragment de istorie reală sau imaginară în care 
evenimentele sunt reaşezate într-o anumită succesiune pentru a sugera un concept. 
Acţiunea în teatru are întotdeauna o semnificaţie ideală, iar opera actorului, ca 
centru al comunicării artistice, este un rezultat-creaţie menit să corporalizeze 
,,mesajul” piesei, determinându-i spectatorului o întreagă varietate de stări de 
natură cognitiv-afectivă: emoţiile estetice. Studiul talentului scenic, inclus în 
studiul amplu al personalităţii artistice, presupune o raportare la cele patru 
problematici esenţiale abordate de metodologia generală de cercetare în psihologia 
artei, şi anume: artistul, activitatea artistului (procesul de creaţie), opera 
(produsul) şi receptarea.  

De-a lungul vremii, teoreticienii artei şi creatorii ei au simţit mereu nevoia 
explicării proceselor psihice implicate în activitatea de creaţie. P. Popescu Neveanu 
consideră că ,,mai mult decât orice altă activitate umană, arta dramatică presupune 
transformări ale vieţii sufleteşti şi ale comportamentului, variate modulaţii ale 
sentimentelor şi comunicării pe parcursul întregii activităţi profesionale (…). Prin 
sine însuşi teatrul are valoarea unui experiment psihologic complex şi de mare 
întindere” (1970, p. 60). 
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2. STUDII INTERDISCIPLINARE CU PRIVIRE LA PSIHOESTETICA ŞI 
PSIHOPEDAGOGIA ARTEI 

Metodologia de cercetare a talentului scenic a avut ca premise evocările şi 
amintirile oamenilor de teatru, precum şi studiile estetice care abordează implicit 
aspecte psihologice inalienabile, cum ar fi structura personalităţii artistice. 
Lucrările esteticianului român T. Vianu conţin elemente certe şi numeroase de 
abordare psihologică a activităţii creatoare dar şi a operei.  

În Arta actorului (1932), T. Vianu studiază condiţiile specifice creaţiei 
actoriceşti, însuşirile principale ale talentului scenic, procesul creator, transmiterea 
mesajului artistic ca finalitate a întregii creaţii teatrale. Autorul conturează 
conceptul de întruchipare, a cărei caracteristică este comunicarea prin conduite 
simbolice. În sens de capacitate, întruchiparea este privită ca o aptitudine 
fundamentală a personalităţii actoriceşti, fiind şi indice pentru o evaluare calitativă 
a performanţelor subiectului din punct de vedere critico-estetic. 

Într-un studiu interdisciplinar privind cercetarea talentului scenic, Personajul 
în teatru (1966), V. Silvestru considera actorul ,,un co-autor al personajului” şi 
sublinia faptul că niciun fel de studiu privind psihologia personajului ,,nu are 
valoare dacă nu e integrat actului artistic de întruchipare”. Teatrologul reliefează 
importanţa reprezentărilor simbolice, energizate afectiv, pentru identificarea şi 
perfecţionarea capacităţii de transpunere a actorului. Convins că actorul este un 
creator, iar eroul din textul dramatic numai un punct de plecare pentru creaţia sa, 
V. Silvestru conchide: ,,Interpretarea se bazează pe o capacitate profundă de a 
depista şi stabiliza în imagine esenţialul” (1966).  

Problema trăirii afectiv-imaginative a rolului apare odată cu celebrul Paradox 
despre actor al lui Denis Diderot, reprezentant strălucit al iluminismului francez. 
El proclamă ideea de nulle sensibilité, convins că actorul are nevoie de ,,o minte 
rece”, iar ,,lipsa deplină a sensibilităţii îi pregăteşte pe actorii sublimi”, în contextul 
în care ,,una e să fi sensibil şi alta e să simţi. Una e o chestiune sufletească, cealaltă 
e o chestiune de judecată” (1957). 

Recunoaşterea statutului de creator autonom al actorului a fost instanţiată de 
iniţiatorii celor două modalităţi interpretative moderne: K. S. Stanislavski – teatrul 
trăirii şi B. Brecht – teatrul reprezentării. 

Viziunea lui Stanislavski, centrată pe ,,acţiunea fizică” şi valoarea expresiei, 
propune în principiu o cale behavioristă de abordare a creaţiei actoriceşti. 
Comportamentul artistic este orientat eminamente spre transmiterea de conţinuturi 
psihoestetice. Pentru Stanislavski, chintesenţa artei actoriceşti înseamnă ,,crearea 
vieţii spirituale omeneşti a rolului şi transpunerea vieţii pe scenă în formă 
artistică”, iar trăirea îl ajută pe artist să îndeplinească scopul de bază al artei sale 
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scenice (1955). Rolul trăirii afective este inevitabil supralicitat în ,,teatrul trăirii”. 
Cu toate acestea, Stanislavski creează în practică un sistem psihopedagogic care 
vizează desăvârşirea actorului ca artist capabil să facă, din propriul psihic, un 
instrument de creaţie, fapt posibil doar datorită unui control intelectiv. 

Teoretician al conceptului revoluţionar de ,,dramaturgie nonaristotelică”,  
B. Brecht consideră că spectacolul trebuie să aibă caracterul unei demonstraţii, 
aproape de natură ştiinţifică, care să înlesnească spectatorilor judecăţi asupra 
evenimentelor prezentate. Într-o lume sfâşiată de două războaie mondiale, omul de 
teatru brechtian este cronicarul vremii sale, un martor activ şi incomod al 
evenimentelor istorice, un demistificator. Creatorul celebrului Berliner Ensemble 
preia în tehnica spectaculară „efectul de distanţare” specific teatrului asiatic: 
decorul se schimbă ,,la vedere”; se anunţă încă de la început finalul piesei; 
pancarde inscripţionate dezvăluie sensurile reale ale textului dramatic; apar song-ul 
moralizator şi momentele de dans care întrerup acţiunea piesei. În spectacolul 
gândit ca ,,demonstraţie” trăirea afectivă este minimalizată, iar actorul, prin măreţia 
tehnicii sale, oferă publicului un comentariu, o analiză a momentelor istorice 
prezentate, a tensiunilor sociale sau a unui tip de comportament uman. Brecht 
proclama: ,,Avem nevoie de un teatru care să înlesnească nu doar senzaţii, idei şi 
impulsuri îngăduite în câmpul relaţiilor umane de epocile istorice în care are loc 
acţiunile, ci de unul care să folosească şi să işte gânduri şi sentimente, cu un rol 
activ în transformarea însăşi a acestui câmp” (1968). 

În ceea ce priveşte dezvoltarea calitativ-aptitudinală a talentului scenic, 
Stanislavski şi contemporanii săi se vor orienta spre valorificarea corelatului 
afectiv al imaginaţiei creatoare, punând accent pe ,,trăiri” şi urmărind transmiterea 
de emoţii puternice receptorilor. În practica teatrală, sistemul lui Brecht va 
augumenta autocontrolul afectiv al actorului, în contextul unei scenografii tot mai 
inovatoare şi a dezvoltării regiei de teatru. A. Villiers va demonstra că toate aceste 
demersuri şi dezbateri – privind trăirea specifică artei actorului şi crearea 
personajului ca personalitate scenică – au fost, până la urmă, ,,o pledoarie pentru o 
artă condusă de inteligenţă” (1946). 

3. STUDII ŞI CERCETĂRI PSIHOLOGICE ASUPRA ARTEI ACTORULUI  

După perioada studiilor interdisciplinare, axate pe probleme estetice, orientarea 
metodologică în psihologia artei se schimbă semnificativ la jumătatea secolului al 
XX-lea, prin centralizarea pe căutarea unei metode obiective, remarcabile în acest 
sens fiind studiile lui L.S.Vâgotski (1973). 

Studiul talentului scenic a fost mereu corelat cu problematica dedublării 
actorului, deopotrivă artist şi instrument al artei sale. În Psihologia actorului 
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(1946), A.Villiers demonstrează un lucru esenţial: ,,Actorul are conştiinţa că 
sentimentul pe care-l traduce nu este al său propriu, ci acela al personajului pe 
care-l redă”, cu ajutorul mijloacelor de expresie (1946, p. 198). Savantul francez 
arată că elaborarea rolului reprezintă un act de coexistenţă a emoţiei cu o atitudine 
mentală. Această simbioză presupune diferite niveluri : 

a) identificare aproape completă, niciodată totală; (Actorul percepe, fizic şi 
psihic, situaţiile prin care trece personajul ,,ca şi cum” le-ar trăi cu adevărat. 
Sentimentele actorului sunt asemănătoare cu cele pe care le-ar trăi ,,omul”–
personaj dacă ar exista cu adevărat. Această identificare nu este niciodată 
completă, deoarece am asista la un caz de alienare. Actorul nu-şi pierde niciodată 
simţul propriei identităţi, altfel ar intra în sfera cazurilor patologice); 

b) diverse niveluri intermediare; 
c) detaşare aproape totală; (Actorul, artizan al mijloacelor expresive de 

redare a rolului, se detaşează de creaţia sa, pe care o reprezintă conform schemei 
elaborate anterior. Detaşarea nu poate fi totală, deoarece el trebuie să redea 
adevărul situaţiei prezentate, iar lipsa totală a emoţiei ar duce la incapacitatea de 
relaţionare cu publicul). 

În urma unor ample observaţii şi anchete, A.Villiers ajunge la concluzia că, 
din punct de vedere psihologic, specificul talentului actoricesc constă în capacitatea 
de a întruchipa individualităţi străine de personalitatea interpretului. 

M. Ralea şi B. P. Marian inaugurează seria cercetărilor româneşti în domeniul 
transpunerii scenice, printr-un studiu publicat în 1953. Metodele de investigaţie a 
talentului scenic au fost: observaţia, canalizată asupra actorilor la repetiţii, în lucru 
cu regizorii, apoi în spectacole, în relaţie directă cu publicul; analiza memoriilor 
unor mari actori; discuţii individuale privind munca de creaţie a actorilor, 
compararea datelor. Savanţii au căutat să identifice căile care duc la întruchiparea 
scenică a stărilor psihice ale personajului. Concluziile desprinse au reliefat 
importanţa semnalelor directe (vizuale, auditive, tactile) pentru transpunerea în 
situaţia cerută de rol şi au identificat coordonatele funcţiei de semnalizare verbală 
pe scenă (1953, p. 33–69). 

În Studii de psihologia artei (1967), N. Pârvu subliniază faptul că nivelul 
valoric al creaţiei actoriceşti este dat de capacitatea interpretului de a reprezenta 
structura psihologică a personajului. În acest sens, vitală pentru arta scenică este 
identificarea, analiza şi redarea expresiv-superioară a coordonatelor psihologice ale 
personajului dramatic. Considerând ,,povestea” textului ca posibil reală, actorul 
întreprinde un fel de investigaţie psihologică asemănătoare cu cea a unui terapeut, 
pentru a determina trăsăturile fundamentale şi secundare, motivaţiile şi aspiraţiile 
personajului-subiect. Actorul are în faţă un ,,caz clinic” încheiat, în care 
personalitatea-personaj se relevă în toate faţetele sale prin acţiunile din piesă şi prin 
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felul în care se oglindeşte conduita sa în ,,conştiinţa” colectivităţii , a celorlalţi eroi. 
Virtuozitatea actorului constă în capacitatea de a organiza diferit, din punct de 
vedere ierarhic, aceste trăsături, faţă de interpretările anterioare. 

Analizând corelaţiile dintre arta actorului şi coordonatele psihice ale 
personajului dramatic, N. Pârvu ajunge la următoarea concluzie: ,,Conştient sau 
inconştient, interpretul alege de obicei viziunea care corespunde mai mult cu 
însuşirile fundamentale ale propriei personalităţi” (1967, p. 152). 

4. TRANSPUNERE ŞI EXPRESIVITATE.  
PREMISELE ELABORĂRI UNUI TEST DE APTITUDINI SCENICE 

Studii complexe, bazate pe o amplă şi variată metodologie de cercetare a artei 
actorului vor fi realizate de psihologii români Stroe Marcus şi Gheorghe Neacşu. 
Într-o primă etapă, s-a pornit de la anumite problematici de psihologie generală, 
cum ar fi reprezentările, iar experimentele efectuate au dus la identificarea unor 
abilităţi caracteristice talentului scenic. 

Studiul Probleme ale tipologiei specific umane la actorii dramatici (1963), 
realizat de S. Marcus şi G. Neacşu, adânceşte analiza tipurilor de actori dramatici 
prin corelaţie cu teoriile pavloviene privind tipurile specific umane extreme. 
Rezultatele au dus la o clasificare a actorilor în două mari tipologii imaginative, cu 
subdiviziuni proprii, plus tipul intermediar: concret–intuitiv (cu subdiviziunile: 
intuitiv–imaginativ şi intuitiv–situativ) şi abstractiv–ideativ (împărţit în: abstractiv– 
imaginativ şi abstractiv–situativ). Deşi performanţele nu depind de clasificarea 
tipologică, actori valoroşi găsindu-se în toate genurile, aceasta este extrem de 
importantă pentru psihopedagogia artistică, în lucrul cu studenţii-actori şi în 
practica teatrală, pentru repartizarea rolurilor. 

La tipul concret–intuitiv, imaginaţia se bazează pe reprezentări simbolice, 
vii. Acestea conţin, în chip plastic, modelul intuitiv al manifestării scenice şi, de 
asemenea, structura probabilă a mişcării în raport cu parteneri şi semnale scenice. 

La tipul abstractiv–ideativ, imaginaţia vehiculează semnificaţiile proprii 
esenţei rolului, în legătură cu acestea luând naştere emoţiile şi mişcările tipice 
pentru atitudinile care urmează a fi întruchipate. 

Elaborarea unei metodologii inovatoare  de cercetare a talentului scenic a fost 
înlesnită şi de studierea relaţiei dintre imaginaţie şi expresia scenică, în condiţii de 
improvizaţie, la actori (G. Neacşu, S. Marcus, 1969). Improvizaţia, obiectul unui 
curs amplu în facultăţile de teatru, a fost privită în dubla sa ipostază: ca act creator – 
solicită şi sprijină formarea unitară a capacităţii de imaginare şi a capacităţii de 
expresie şi ca metodă de studiu – oferă cercetării psihologice o excelentă condiţie 
de modelare, atât a activităţii psihologice, cât şi a mijloacelor de creaţie ale 
actorului consacrat. Capacitatea de a improviza  denotă relaţia dintre imaginaţie 
şi expresia scenică, fiind un indice al talentului scenic. 
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Experimentele au fost efectuate cu tineri actori consacraţi, având ca grupă de 
control studenţi la actorie. Evaluarea s-a făcut prin ,,metoda juriului” şi prin 
corelaţii cu performanţele obţinute în activitatea creatoare. Cercetările au dus la 
validarea ,,probei cu măşti şi proverbe”. Montajul experimental presupune: 

a) Realizarea unor momente scenice cu măşti: 
– Actorii au avut la dispoziţie 7 măşti; fiecare şi-a ales o mască, iar ulterior a 

realizat o suită de acţiuni scenice pe baza a ceea ce şi-a imaginat pornind de la 
particularităţile măştii alese; s-a cerut ca ultima acţiune să redea cel mai pregnant 
,,caracterul” măştii. După aceea, fiecare actor a relatat în scris sarcina propusă şi 
modalitatea realizării ei. 

b) Realizarea scenică a unor proverbe la libera alegere: 
– Actorii au notat proverbul ales şi modalitatea de elaborare scenică (fără 

parteneri, cu parteneri etc.), după care au trecut la redarea pe scenă a celor propuse. 
Modul de apreciere a rezultatelor, în cazul ambelor variante, a fost 

identificarea sarcinii scenice propuse de fiecare actor-subiect şi aprecierea realizării 
scenice prin notări de la 1 la 10 de către  juriul de evaluatori, format din specialişti. 
Studiul capacităţii de improvizaţie a surprins un aspect important al manifestării 
talentului scenic: în condiţiile unor sarcini de improvizaţie cu grad mai mare de 
dificultate în raport cu altele, nivelul dezvoltării inventivităţii şi realizării scenice 
propriu diferiţilor actori se află în raport direct cu performanţele lor artistice  
(G. Neacşu, S.Marcus, 1969, p. 185). 

Cercetările iniţiale realizate de G. Neacşu şi S. Marcus au dus la apariţia unui 
complex de metode pentru analiza procesului scenic. În psihologia românească  
s-au cristalizat două modele fundamentale de investigaţie a talentului scenic: unul 
centrat pe empatie (S. Marcus) şi altul pe expresivitate (G. Neacşu). Cercetările 
au fost efectuate pe parcursul mai multor ani, cu actori consacraţi, tineri-actori, 
studenţi la actorie, comparativ cu neactori. Ca principii metodice de bază identificăm: 

a) Principiul complexului de tehnici: 
• Utilizarea mai multor procedee experimentale; 
• Întregirea datelor experimentale cu datele rezultate din observaţia 

sistematică şi din interevaluarea subiecţilor; 
• Investigarea subiecţilor într-o varietate de situaţii-răspuns; 
• Judecarea expresiilor prin 3 procedee de apreciere: identificare/ 

estimare /evaluare. 
b) Principiul validării: 

• Corelarea datelor experimentale cu notele la actorie; 
• Compararea grupelor extreme studenţi-actori performeri şi respectiv 

slabi, cu grupele de control actori şi neactori; 
• Metoda juriului experimental de evaluatori.  
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c) Principiul modelării psihopedagogice: 
• Cercetarea a pornit de la necesitatea de a modela psihologic 

principalele activităţi pedagogico-artistice din Universitatea de teatru 
şi din realizarea spectacolului de teatru; 

• Procedeele experimentale îndeplinesc condiţiile ,,testelor situaţionale” 
deoarece reprezintă fragmente de activitate care permit manifestarea 
creativităţii şi modelează aspecte ale activităţii teatrale; 

• Procedeele de elaborarea internă au fost aplicate în condiţii de: 
dirijare (teme–stimul date de experimentator); libere (teme–stimul 
alese de subiecţi); improvizaţie (teme–stimul date de experimentator 
şi rezolvate de subiect în cel mai scurt timp cu putinţă); în condiţiile 
interpretării scenice (înregistrarea unor ,,momente cheie” din roluri). 

Monografiile experimentale realizate de G. Neacşu (Transpunere şi expresivitate 
scenică, 1971) şi S. Marcus (Empatia–cercetări experimentale, 1971), alături de 
cercetările ulterioare, au demonstrat că structura psihologică a talentului scenic 
cuprinde două abilităţi fundamentale şi anume: capacitatea de transpunere şi 
capacitatea de expresie. 

Aceste două abilităţi majore fac posibilă elaborarea personajului şi percepţia 
acestuia de către receptorul colectiv–publicul. Talentul scenic este determinat de 
corelaţia mai multor coordonate aptitudinale şi se analizează prin raportare la 
rezultatul-creaţie supus procesului de receptare. Consonanţa dintre expresie şi 
procesualitatea internă care o condiţionează constituie principiul de bază al 
conduitei creative. 

G. Neacşu demonstrează în studiile recente că, în măsura în care opera 
reprezintă procesul de creaţie ajuns la încheiere, la rândul său, procesul creator 
reprezintă personalitatea artistului in actu, în stare de emergenţă. În acest sens, 
principiul explicativ este tocmai conduita creativă a artistului: ,,procesul creativ 
reprezintă aspectul discursiv al activităţii creatoare pe care o înfăptuieşte tocmai 
artistul înzestrat cu abilităţi speciale şi aptitudini orientatoare, ale căror mecanisme 
funcţionale duc de lege la constituirea operei de artă, criteriu garant al creaţiei” 
(1999). G. Neacşu pledează pentru un criteriu metodologic unitar, criteriul 
creatului, adică al operei de artă ca rezultat-creaţie. Acest criteriu respectă metoda 
obiectivă în cercetarea psihologică a artei, în sensul dat de L.S. Vâgotski. În 
consonanţă cu tezele lui J. Piaget despre conduitele funcţionale, elaborarea 
lăuntrică a actelor comportamentale se bazează pe existenţa a două capacităţi, 
respectiv procese, corelate între ele, care denumesc doi factori lăuntrici:  factorul 
cognitiv-structurant şi factorul afectiv-valorizator. Conceptul de conduită presupune 
acceptarea ideii de facto că elaborarea lăuntrică este mai bogată şi nu se epuizează 
în comportament.  
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Studiile şi experimentele anterioare au dus la stabilirea unei condiţii imperios 
necesare în analiza psihologică a talentului scenic, privit în esenţă ca sinergie între 
planul lăuntric şi cel manifest: ,,elaborarea internă este virtual expresivă”, iar 
,,expresia comportamentală este forma ce mai înalt comunicativă şi operantă a 
elaborării, fără ca, în genere, planul interior să se epuizeze necondiţionat în 
manifestarea externă” (Neacşu, G., 2000, p. 38).  

5. TESTUL DE APTITUDINI SCENICE (UN CONCIS COMENTARIU) 

Studiul structurii psihologice a talentului scenic presupune dubla investigaţie 
a celor două corelate indisolubile ale acestuia (transpunere empatică şi expresivitate), 
care fac posibilă elaborarea personajului şi percepţia acestuia de către receptorul 
colectiv, publicul. Talentul scenic este condiţionat de coordonatele aptitudinale şi 
se analizează prin raportare la rezultatul creaţie, supus procesului de receptare.  

G. Neacşu a realizat o amplă metodă de cercetare a talentului scenic–TAS 
(testul de aptitudini scenice) pornind de la analiza structurii artistice actoriceşti, 
conceptualizarea nivelurilor aptitudinale şi evaluarea acestora prin metoda 
judecătorilor. Principalele valenţe metrologice – fidelitatea, validitatea şi etalonarea 
preliminară – au fost examinate pe două eşantioane de 307 candidaţi la U.N.A.T.C 
şi 116 studenţi–actori (Neacşu, G., 1978).  

Testul de aptitudini scenice a fost şi este aplicat şi în prezent pentru 
realizarea unui profil de personalitate artistică a candidatului sau a studentului-
actor. Alcătuirea TAS a avut la bază câteva principii metodologice, generate de 
aplicaţiile experimentale premergătoare realizării sale: 

a) Principiul complexului de metode inter-corelabile (complexitatea talentului 
scenic trebuie surprinsă prin cât mai multe şi mai diverse metode de investigaţie). 

b) Principiul testelor situaţionale (cea mai mare parte dintre metode trebuie 
să modeleze procedee de diagnostic şi de dezvoltare a aptitudinilor în facultatea de 
teatru, iar ulterior în procesul de pregătire al actorului).  

c) Principiul testelor de nivel (subiecţilor nu li s-a impus nici o restricţie de 
timp în formularea răspunsurilor, pentru a se asigura surprinderea unui grad maxim 
posibil de creativitate). 

Printre condiţiile de bază avute în vedere la construcţia testului de aptitudini 
scenice, o mare importanţă a avut-o sistemul de cotare, în care, prin metoda 
judecătorilor avertizaţi, cuantificarea exprimă criterii de conţinut (Neacşu, G., Bantea 
Delia, 1976). Realizarea T.A.S-ului a urmărit şi alte criterii, precum: 

a) reproducerea in micro a esenţei activităţii creatoare a actorului. Acest 
criteriu a dus la etalarea disponibilităţilor de transpunere şi expresivitate într-o 
împrejurare experimentală care modelează o situaţie teatrală; 
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b) îmbinarea principalelor forme de elaborare-expresie (dirijată, liberă, 
improvizată); 

c) stimuli verbali (teme, replici–cadru) selecţionaţi după criterii psihologice şi 
statistice. Analiza dificultăţii stimulilor şi a omogenităţii grupurilor de stimuli a 
necesitat experimentarea unei serii largi; aceasta a fost aplicată preliminar la 
candidaţii la actorie, apoi la numeroşi studenţi–actori şi ulterior la jumătate dintre 
aceştia după câţiva ani de profesie. În final au fost selectate 5 seturi de stimuli–
teme, fiecare cuprinzând câte 3 (unul elementar, unul intermediar şi altul complex). 

Instructajul cere subiecţilor să elaboreze în scris trei scenarii independente, 
la stimuli daţi, în următoarele condiţii: 

− imaginarea unei situaţii scenice în care acţionează un personaj principal (de 
interpretat) în relaţie cu alte personaje şi elemente de decor; 

− integrarea şi adaptarea unei scurte fraze, aceeaşi pentru toţi subiecţii; 
− interpretarea scenariilor în faţa juriului de evaluatori. 
Pentru ilustrare se dă un exemplu de scenariu realizat de un actor. 
Evaluarea răspunsurilor s-a bazat pe metoda judecătorilor, validată anterior, 

aceştia având la dispoziţie un sistem de cotare cu note ponderate, transformabile în 
note şcolare. Evaluarea presupune folosirea corelativă a criteriilor cantitative (frecvenţa 
unor răspunsuri, numărul de imagini, de elemente de mişcare/paşi de rezolvare) şi a 
criteriilor calitative (gradul îndepărtării asociaţiilor, măsura autoproiecţiei şi 
detaşării, intensitatea şi tipul trăirii, rezolutivitatea reprezentărilor, scenicitatea expresiei). 

Rezultatele obţinute prin aplicarea T.A.S.-ului permit cotarea creativităţii 
actoriceşti pe cinci niveluri, corelând caracteristicile fiecărui indicator aptitudinal al 
structurii actoriceşti. Indicatorii utilizaţi sunt chiar componentele principale ale 
structurii aptitudinale actoriceşti: imaginaţia creatoare, trăirea afectivă, intuitivitatea, 
capacitatea de expresie (expresivitatea). 

Nivelurile identificate sunt: 
a) Creator − capacitatea de elaborare-expresie a unor modele scenice ca 

imagini unice ,,inexistente” în experienţa dramatică; 
b) Inovator – capacitatea de restructurarea a experienţei scenice sub forma 

unor modele noi, capabile să satisfacă cerinţele teatrale; 
c) Reproductiv – capacitatea de a elabora şi reda într-o formă generalizată, 

cvasi-inedită, experienţa comună prin care un exprimator se face uşor 
înţeles; 

d) expozitiv-contingent – dexteritatea de a opera facil cu patternuri de 
răspuns; 

e) necreator. 
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6. STRUCTURA APTITUDINALĂ A PERSONALITĂŢII ARTISTICE 

Actorul întruneşte o serie de calităţi care sunt inalienabile oricărui artist, iar, 
în anumite privinţe specifice şi definitorii. Funcţia principală a acestor însuşiri este 
aceea de a genera expresii superior comunicabile unui receptor. Faţă de cele patru 
,,componente clasice”, prezentul articol defineşte o serie de trei abilităţi ,,secundare”, 
generate de evoluţia artelor spectaculare în ultima vreme. Schematic, această structură 
se prezintă astfel: 

1. Componente principale – abilităţi psihice care au un mecanism lăuntric 
cognitiv-afectiv şi intervin în etapa de elaborarea a ,,formei” interioare, ca efect al 
unui exerciţiu de preconfigurare a aptitudinilor creatoare de bază, dar care 
presupun şi o abilitate efectorie, înfăptuitoare, de comunicare. 

1.a. Intuitivitatea – gândire bazată pe imagini cu funcţie rezolutiv-concretă; 
aptitudine înfăptuitoare, premergător formei fizice. 

1.b. Imaginaţia creatoare – aptitudine structurantă, bazată pe percepţii, 
reprezentări, idei; presupune capacitatea de transpunere a proiectului–
operă, virtual expresiv, din plan lăuntric în forma materială. 

1.c. Trăirea afectivă – aptitudine cu funcţie valorizatoare a scopurilor 
obiectului–creaţie; energizare a formei care se naşte; evaluarea parţială a 
structurilor şi sensurilor imaginate. 

1.d. Expresivitatea (capacitatea de expresie) – presupune mijloacele materiale 
prin care elaborarea internă se concretizează într-o formă unică a 
creatului (operei). 

2. Componente secundare – contribuie la îmbogăţirea repertoriului de 
imagini transmisibile unui receptor ca urmare a evoluţiei limbajului expresiv; 
subaptitudini care s-au dezvoltat ca urmare a transgresiunilor mijloacelor expresive 
specifice teatrului, pe de-o parte şi a altor arte, de cealaltă parte, printr-o influenţă 
reciprocă, în contextul modernităţii realizărilor scenice: 

2.a. Muzicalitatea sau discriminabilitatea valorii sunetelor–aptitudine 
proprie actorului specializat în diverse forme ale teatrului muzical. 

2.b. Spiritul de observaţie scenico-filmic – capacitatea de a sesiza într-un 
set de imagini/idei pe cea superior valorică; diferă de la artă la artă şi este 
specializată ca discriminabilitate, identificare prin analiză sau listare 
ierarhică potrivit unui criteriu adecvat cu specificitatea artei (spre 
exemplu, în pictură, avem criteriul ,,culori”, iar în actorie, criteriul 
,,oameni”, deoarece actorul creează personaje ca ,,oameni posibili”). 

2.c. Memoria artistică (scenică) – capacitatea de a reţine prin 
reprezentativitate însuşirile şi faptele artistice. Ea capătă note definitorii, 
faţă de memoria omului obişnuit, prin volum, mobilitate, exemplaritate. 
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Practic, actorul reţine amănuntele semnificative scenic dintr-un text, 
dintr-o situaţie de viaţă, din cadrul propriilor experienţe, acestea 
constituindu-se în baza imaginativ-afectivă a viitoarelor soluţii scenice. 

7. CONCLUZII 

Rezultatele experimentelor anterioare, mai cu seamă cele realizate de  
G. Neacşu şi S. Marcus, au dus la concluzia că cel mai relevant indice al talentului 
scenic este corelaţia dintre transpunere şi expresivitate în sensul unităţii lor 
organice la un nivel înalt de structurare. În ceea ce priveşte capacitatea de 
transpunere, se remarcă existenţa unor factori aptitudinali, de natură intelectiv–
afectivă, în sensul intervenţiei trăirii afective în scopul valorizării structurilor şi 
sensurilor imaginate.  

Expresivitatea actoricească a fost influenţată radical de cinematografie, iar în 
prezent de apariţia televiziunii, fapt care presupune o evoluţie a aptitudinilor 
scenice secundare în sensul unei adaptări la noi norme estetice. 

Abordarea talentului scenic presupune abordarea întregii personalităţi 
artistice, iar metodologia de cercetare a aptitudinilor scenice poate fi completată 
prin utilizarea unor teste generale de tip 16 PF al lui Cattel, chestionarul Eysenk 
sau a recentelor chestionare de inteligenţă emoţională. 

Primit în redacţia la: 25 .III. 2008 
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REZUMAT 

Acest aticol este o scurtă prezentare, din punct de vedere istoric, a celor mai importante 
metode psihologice de investigare a talentului scenic, de la punctele de vedere teoretice până la 
complexul T.A.S (Test de Aptitudini Scenice). Articolul reliefează aspectele pregătitoare pentru un alt 
studiu despre structura aptitudinală a personalităţii artistice şi poate fi un punct de plecare pentru 
cercetarea unor probleme de psihologie generală precum: empatia, comportamentul sau comunicarea. 
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Abstract 

This study realized in the field of Applied Social Psychology is constructing a diagnose of a 
tolerate deviance species from contemporary Romania: the corruption. This phenomenon is analyzed 
in a double register: the “reality” and the (social) “representation” of corruption, through a research 
focused on a representative sample, formed by 1064 subjects in the Western part of Romania. The 
tendencies that have been underlined in our investigation evoke the articulation of fatalist social 
attitudes in the area of “representation of corruption”, more influent in the young social strata. One of 
the most contradictory tendency express the process of generalization of corruption, because the 
independent status variables, like “educational level” and “material status” couldn’t be considered an 
accurate predictor of differential corrupt behavior. Therefore, indifferently by the level of educational 
and material capital of subjects, at the register of representation of functionality of corruption, the 
assessment is similar fatalistic. All the tendencies configure what we named “the social functionality 
of corruption” in the contemporary Romania, and suggest the need for a large structural intervention 
in order to promote a diminution of those pathological social symptoms.  

Mereu în anii din urmă, când s-au realizat ierarhizări ale ameninţărilor la 
adresa democraţiei de la noi, flagelul corupţiei revenea evocat ca sindrom de 
maximă gravitate. Există deja un consens nerostit care reuneşte deopotrivă oamenii 
obişnuiţi, analiştii locali, dar şi pe actorii politici occidentali de prim plan care 
monitorizau viaţa noastră publică, în a considera diminuarea semnificativă a 
fenomenului ca principalul test al succesului democraţiei româneşti, întocmai ca în 
memorabila formulare a parlamentarului european Emma Nicholson: „România 
trebuie să atace cele trei mari probleme care îi îngreunează procesul de aderare: 
corupţia, corupţia şi corupţia!”1.  
 

 

1 A se vedea citarea apărută în urma conferinţei de presă organizată la Bucureşti în 12 martie 
2004, la www.tion.ro/romania/romania-70753.shtm. 
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Corupţia este, oricum, un termen problematic, încadrându-se în conceptul 
mai larg al devianţei tolerate (Boncu, 2000). Dacă psihosociologii definesc norma 
drept o scală prescriptivă de comportamente admisibile (Sherif, 1965, apud 
Drozda-Senkowska, 2000, p. 40), devianţa tolerată înfăţişează „flexibilitatea” 
graniţelor normei într-un context social neaşezat, în care respectarea efectivă şi 
deplină a regulii sociale este excesiv de costisitoare, şi, în consecinţă, este 
„preferabil” să fie ocolită. Deşi „toată lumea” „ştie” că norma este încălcată, în 
egală măsură se „aranjează” o soluţie negociată între părţi, la care consimt toţi cei 
implicaţi, care decid, tacit, că „în fond, norma explicită este absurdă şi nerealistă”. 
Fenomenul evocat este cu atât mai influent cu cât normele în discuţie sunt în mai 
mare măsură „importate”, străine de un spirit al locului sau, vorbind în limbaj 
maiorescian, sunt nişte „forme fără fond”, care au prea puţin în comun cu practicile 
sociale rutiniere şi moravurile autohtone (Gavreliuc, 2003). Exemplul tipic este cel 
al evaziunii fiscale, în care patronul român hotărăşte să se sustragă plăţilor 
cuvenite, în cele mai multe dintre cazuri cu acordul mascat al celui care este pus să 
vegheze la culegerea taxelor (şi care dobândeşte „unele” avantaje prin această 
„îngăduinţă”). Astfel, el produce un discurs „sincer” de genul: „Statul e cel mai 
mare hoţ şi ne încalecă peste măsură. Dacă aş fi plătit toate taxele, firma mea ar fi 
murit de mult. Sigur că nu declar toate veniturile, nimeni nu o face, iar dacă aş 
face-o n-ar ajuta nimănui, pentru că oricum ceilalţi vor continua, în frunte cu statul, 
să fure mai departe”. În consecinţă, dincolo de retorica consensuală a „statului de 
drept” şi a „necesităţii respectării imparţiale a legii”, se poate constata cum toţi 
actorii individuali au „de câştigat”: patronul plăteşte efectiv mai puţin, funcţionarul 
se îmbogăţeşte într-un răstimp scurt, numai actorul instituţional (statul şi 
organismele sale birocratice) are de pierdut. Dar cum „statul” este oricum „departe 
de cetăţean” iar experienţa istorică nu l-a convins pe omul obişnuit că respectarea 
legii constituie un temei al reuşitei sale individuale, ci mai degrabă o povară, şi că, 
în sfârşit, entităţile birocratice nu sunt în slujba cetăţeanului, ci caută să dispună 
discreţionar de el, strategia sa urmează, firesc, calea funcţionalităţii conduitelor 
sale sociale. Altfel spus, deşi este poate imoral şi antinormativ, într-o societate 
imorală, în care legile sunt oricum numai nişte exigenţe rupte de realităţile locului, 
îngemănate tocmai pentru a fi încălcate de către cei care le-au făcut, este mai 
funcţional, adică mai eficient, să urmezi calea „ocolită”, soluţia conjuncturală. În 
fond, corupţia şi speciile sale se încadrează în acest registru al funcţionalităţii 
sociale a fenomenelor de devianţă tolerată în România de astăzi şi din totdeauna, 
probând o eficacitate remarcabilă în soluţionarea informală a sarcinilor curente cu 
care se confruntă omul obişnuit, într-o societate în care soluţiile formal-normative 
sunt ineficiente şi aplicate arbitrar.  

Desemnată drept „folosire a puterii publice în scopul obţinerii unor câştiguri 
personale, în dauna binelui public” sau ca „exploatare ilicită a unui status oficial în 
interes colateral structurii sociale pe care o reprezintă; structură care poate fi atât 
un organism public, cât şi orice organizaţie cu scop colectiv, cum ar fi 
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întreprinderi, partide, asociaţii”2, corupţia este resimţită drept cea mai serioasă 
problemă cu care se confruntă ţările Europei de Sud-Est în cadrul procesului de 
democratizare.  

Totodată, fenomenul corupţiei a devenit o topică foarte frecventată a studiilor 
de psihologie socială din ultimul deceniu, sugerând însemnătatea socială a 
abordării critice şi eficace a acestui fenomen disfuncţional, îndeosebi în mediul 
organizaţional (Baucus, Near, 1991; Daboub, Rasheed, Priem, Gray, 1995; Giacalone, 
Greenberg, 1997; Robinson, Greenberg, 1998;  Brief, Buttram, Dukerich, 2001; 
Aquino, Douglas, 2003; Ashforth, Anand, 2003; Vardi, Weitz, 2004). Din cercetările 
Gallup International reiese că în intervalul 2001–2007, în medie, peste 60% dintre 
respondenţi consideră „corupţia” drept „marea problemă” a României, urmată de 
„sărăcie” şi „venituri reduse”, iar patternul de răspuns al ţărilor vecine prezintă 
dispuneri asemănătoare ale evaluărilor. Indexul percepţiei corupţiei, care ne oferă 
anual un „clasament” al percepţiei publice privitoare la „cât de coruptă este ţara 
mea”, situează constant România pe ranguri descurajante, în medie în jurul locului 
80 din 140 (CPI, scor 2,7 în 2002, 2,8 în 2003, 2,9 în 2004 şi 3,0 în 2005, pe o 
scală de la 1, „extrem de coruptă”, la 10, „extrem de integră”), în vecinătatea unor 
ţări ca Zambia, Tanzania, Mozambic sau Gabon, în condiţiile în care ţări ca şi 
Lesotho, Ghana sau Botswana au scoruri sensibil mai bune3. De exemplu, pentru 
cercetarea organizată de Transparency International în 2005, media ţărilor din UE 
la acest indicator (CPI) este 7,74, iar a ţărilor proaspăt integrate în uniune („cei 
zece”) este de 5,04, aşadar mult peste scorurile României. Dar dacă aceasta este 
reprezentarea corupţiei (calificarea ei subiectivă), care sunt feţele realităţii 
corupţiei? Teoreticienii fenomenului au disociat mai multe forme de corupţie explicită, 
discriminând între „corupţia neagră”, specifică „crimelor economice” (fraudă, 
contrabandă etc), „corupţia gri”, care presupune folosirea puterii instituţionale de 
către lideri ai instituţiilor publice pentru a mări venitul acestor instituţii şi al 
angajaţilor lor prin diferite căi legale, semi-legale şi ilegale, şi, în sfârşit, „corupţia 
albă”, un fel de „practică obişnuită” a vieţii sociale, care reuneşte nepotismul şi 
favoritismul în recrutarea şi promovarea personalului, încălcarea legilor în favoarea 
prietenilor şi rudelor, tratamente preferenţiale în alocarea resurselor (Heidenheimer, 
Johnston, 2002). În rândurile care urmează ne vom preocupa deopotrivă de 
reprezentarea şi realitatea corupţiei, căci numai printr-un studiu complementar se 
pot dezvălui contaminările acestui flagel asupra ţesuturilor sociale.  

Dacă pornim de la nivel structural, şi parcurgem rezultatele barometrelor de 
opinie publică care includ itemi privitori la tema corupţiei, descoperim o reacţie 
 

2 Definiţiile conceptului au fost cele operaţionalizate în cercetările organizate de Transparency 
International; a se vedea în acest scop: http://www.transparency.ro/text.php. 

3 Adresa web de la care au fost extrase datele privitoare la definirea corupţiei şi valorile 
indicelui CPI este: http://ww1.transparency.org/cpi/2005/2005.10.18.cpi.en.html 
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mai degrabă descurajată a oamenilor simpli faţă de întinderea corupţiei, de vreme 
ce subiecţii apreciază că aceasta este „generalizată” (78% la Barometrul de opinie 
publică – BOP – din mai 2005), şi indiferent de cine a fost la putere (PSD, 2000; 
Alianţa DA, 2004), nu se întrevăd semne radicale ale modificării opiniei publice 
faţă de diminuarea corupţiei (51% dintre subiecţi apreciază că „de când actualul 
guvern e la putere, corupţia a rămas la fel”, BOP din mai 2005). Corupţia apare în 
mod constant, în percepţia publică, ca fiind mai răspândită în mediul politic 
(parlamentari, miniştri, răspunsuri net majoritare, grupând, pe baza rezultatelor din 
BOP în intervalul 2002–2007, între 60–70% tipuri de răspuns „aproape toţi” şi „o 
mare parte”), justiţie, poliţie, mediul de afaceri, şi sfârşind cu profesorii şi ziariştii 
(segmentele corupte reunind aproximativ 20% din ansamblul categoriei).   

Funcţionalitatea socială a corupţiei în România postcomunistă apare cu atât 
mai „necesară” cu cât meritul personal, educaţia şi corectitudinea în strategiile 
individuale nu sunt neapărat predictori ai succesului în viaţă; de vreme ce scorurile 
pe eşantioane reprezentative atestă că românul majoritar decide că cei mai mulţi 
semeni de-ai lui au făcut avere „încălcând legea” făţiş (56%), în 21 % din cazuri la 
originea izbândei au stat „relaţiile şi norocul”, şi numai în 10 % din situaţii reuşita 
în viaţă se datorează „muncii şi meritului personal” (BOP, mai 2005). Totodată, „a 
avea carte = a avea parte” pare a fi numai un clişeu retoric achiziţionat în şcoală, 
căci românul obişnuit simte inechitatea ierarhiei simbolice a societăţii, în care 
poziţiile influente (îndeosebi în registrul material) nu sunt dobândite neapărat de 
către cei instruiţi şi competenţi, fapt atestat şi de ponderea răspunsului negativ 
(44%), la paritate cu cel afirmativ, la întrebarea „Credeţi că în România pentru a 
avea bani este important să ai şcoală?” (BOP, mai 2005). Aşadar, un personaj 
temător, plin de suspiciune (90% dintre participanţii la cercetare consideră că este 
„bine să fii prudent în relaţiile cu alţi oameni”), majoritar neîncrezător în „celălalt”, 
acesta este subiectul majoritar al României reale de astăzi, care activează patternul 
comportamentului duplicitar, specific conduitei corupte, ca singură formă 
„funcţională” în care îşi pot rezolva conjunctural, „acum şi aici”, problemele 
curente cu care se confruntă în societate.   

Într-o cercetare recentă realizată la nivelul Banatului, pe un eşantion regional 
reprezentativ alcătuit din 1064 de subiecţi, ne-a preocupat intensitatea acestor 
forme de patologie socială, îndeosebi în registrul „corupţiei gri” şi „albe”, 
deopotrivă la nivelul reprezentării corupţiei, cât şi al realităţii ei. În figura nr. 1 sunt 
prezentate rezultatele privitoare la corupţia explicită asumată de omul obişnuit, iar 
ponderea majoritară a conduitelor corupte angajate (mai mult de unul din doi „a 
dat” ceva) atestă „firescul” cu care o asemenea practică s-a încetăţenit. 

Q23. Aţi oferit în ultimele 6 luni anumite bunuri (bani, servicii, cadouri etc.) 
unor persoane din serviciul public (primărie, poliţie, judecătorie, spital, şcoală etc.) 
în schimbul soluţionării de către acestea a unor probleme cu care v-aţi confruntat? 
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Comportament pro-corupţie

51,3%

48,7%
Da

Nu

 
Figura nr. 1 – Realitatea generică a corupţiei. 

Atunci când subiecţii erau invitaţi să nominalizeze „unde” au fost „siliţi de 
împrejurări” să recurgă mai frecvent la o asemenea tactică duplicitară, rezultatele s-au 
distribuit după cum urmează, consfinţind aceeaşi ierarhie simbolică înregistrată la 
nivel naţional (vezi tabelul nr. 1). Se remarcă faptul că la mai mult de un caz din 
trei, pentru relaţia cu „medicul”, şi un caz din cinci, pentru relaţia cu „poliţistul” 
sau „judecătorul”, corupţia s-a dovedit a fi „cheia” pentru rezolvarea problemei 
cetăţeanului. 

Q24a/b. În ultimul an aţi apelat/aţi dat altceva (bani, cadouri, servicii) decât 
taxele legale, pentru soluţionarea problemelor curente cu care v-aţi confruntat, la… 

Tabelul nr. 1 
Realitatea particularizată a corupţiei 

Instituţia Nu au apelat 
la… 

 
 

(%) 

Au apelat la… 
şi nu „au dat” 

 
 

(%) 

Au apelat la… 
şi „au dat” 

 
 

(%) 

Corupţia manifestă 
(ponderea celor care 
„au dat” dintre cei 
care au apelat) 

(%) 
Cabinetul medical/spital 29 45 24 35 
Tribunal 84 11 3 21 
Primărie 66 31 2 6 
Poliţie 84 13 3 19 
Bancă  87 11 1 8 
Instituţii judecătoreşti 96 3 0,25 8 
Şcoală 67 31 2 6 
Presă 98 1 0,1 1 

* Obs. Restul până la 100% este constituit din non-răspunsuri sau refuzuri de răspunsuri. 

Între realitatea corupţiei şi reprezentarea ei există o puternică convergenţă, 
întreţinându-se un mecanism circular subteran de autoconfirmare a acestui 
simptom social degenerativ, fapt ilustrat de răspunsurile subiecţilor la următorul 
scenariu imaginar în care erau puşi să interacţioneze cu un exponent al instituţiilor 
pasibile să ofere servicii cetăţenilor (vezi tabelul nr. 2). 
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Tabelul nr. 2 
Reprezentarea funcţionalităţii corupţiei 

Q25. În ce măsură consideraţi că numai oferind anumite bunuri 
(bani, servicii, cadouri etc.) vă puteţi rezolva problemele la/cu… 

Scală în 10 trepte 
0–10 (deloc/în foarte mare 

Spital sau cabinetul medical, pentru consultaţie, tratamente sau 
intervenţii chirurgicale 

6,62 

Şcoală sau facultate 3,67 
Tribunal, notar sau avocat 5,21 
Primărie 4,85 
Poliţie 6,02 
Bancă, pentru dobîndirea unui credit 4,63 
Autorităţile judeţene (prefectură, consiliu judeţean) 4,13 
Parlamentarii din circumscripţia dvs. 5,31 
M (media) 5,06 

Se distinge cum, pe ansamblu, media evaluărilor depăşeşte jumătatea scalei, 
ceea ce s-ar putea traduce prin percepţia publică precumpănitor descumpănită a 
omului obişnuit privitoare la modul de rezolvare a problemelor curente cu care s-ar 
putea confrunta, evidenţiind indirect tonalitatea expectaţiilor sale privitoare la 
integritatea instituţională, în general, şi a anumitor instituţii cu care interacţionează 
mai frecvent, în particular.  

Dacă rafinăm lectura statistică, şi izolăm variabila dependentă „reprezentarea 
funcţionalităţii corupţiei”, testând, prin intermediul unei analize de varianţă 
(ANOVA) modul în care alte variabile independente de status o influenţează, 
obţinem o serie de rezultate contrariante, redate în tabelul nr. 3.  

Tabelul nr. 3 
Harta psihosociologică a suportului acordat corupţiei (nivelul reprezentării) 

VD = RFC = 
5,06 

ANOVA     

Variabila 
independentă 

Comparaţii 
între medii 

Valoarea 
pragului de 
semnificaţie

Subcategorii ale variabilei 
independente între care 

apar diferenţe semnificative

Diferenţele 
între medii 

(I–J) 

Valoarea 
pragului de 
semnificaţie 

Vârstă F(3, 1036) = 
5, 13 

p= 0,04 (18–30 ani) – (46–60 ani) +1.21 p=0,02 

   (18–30 ani) – (peste 60 ani) +1.03 p=0,03 

Rezidenţă F(3, 1041) = 
3,42 

p=0,05 Urban mare – rural +1,24 p=0,04 

Capital 
educaţional 

NS – – – – 

Venituri NS – – – – 

Etnie F (8, 1055) = 
6, 43 

p= 0,02 Români – Germani +1,65 p<0,01 

   Români – Maghiari +0,97 p= 0,05 
Variabila dependentă: reprezentarea funcţionalităţii corupţiei (RFC) 
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Ceea ce transmit aceste cifre ilustrează că avem de-a face cu un fenomen 
deviant în extindere, generalizat, şi nu cu unul localizat pe anumite straturi sociale 
distincte. Astfel, se remarcă oarecum contraintuitiv cum tinerii privesc practicile 
corupte ca inevitabile în mai mare măsură decât vârstnicii, deşi se poate presupune 
că aceştia din urmă au avut „răgazul” să o experimenteze mai consistent. Astfel, 
există diferenţe statistic semnificative din punctul de vedere al reprezentării 
funcţionalităţii corupţiei deopotrivă între „generaţia peste 60 de ani” şi cea între 
„18–30 de ani”, precum şi între grupurile de vârstă mediane (46–60) şi (18–30), 
mereu în defavoarea  mai „tinerilor”. Totodată, urbanul mare se arată a fi locul în 
care oamenii îşi reprezintă cel mai descurajat raportul cu „celălalt instituţional”, 
după cum etnicii care se declară „români” apreciază că sunt mai „lipsiţi de apărare” 
sub presiunea corupţiei decât conaţionalii lor de etnie „maghiară” sau „germană”. 
Dar poate cel mai neaşteptat rezultat al cercetării evocate provine tocmai dintr-o… 
absenţă a diferenţelor statistic semnificative atunci când ţesutul social este disociat 
în funcţie de capitalul educaţional şi în raport cu veniturile subiecţilor. Căci dacă 
psihosociologul naiv ar putea să prezică o anumită „autonomie” personală sporită, 
transferată într-un refuz mai accentuat al practicilor corupte pentru cei cu „situaţie 
materială îndestulătoare” şi pentru cei care „au mai multă şcoală”, rezultatele 
dovedesc un „ecumenism” social al favorizării corupţiei. Altfel spus, în egală 
măsură cei săraci, care „îşi duc viaţa” în registrul supravieţuirii, cât şi cei bogaţi, 
capabili să articuleze strategii de dezvoltare, atât cei cu „multă carte”, cât şi cei 
neinstruiţi, au „învăţat” în cursul socializării secundare că numai recurgând la 
asemenea tactici mascate „o poţi scoate la capăt”.  

Natura funcţională a corupţiei constituie, aşadar, nu excepţia, ci regula care 
guvernează, într-o logică socială ascunsă, raporturile interpersonale şi inter-
instituţionale. Atâta timp cât astfel de practici, însoţite de asemenea expectaţii 
publice, vor fi dominante, o dată în plus România va rămâne numai aparent 
democratică. Deşi vom continua să „edificăm” cele mai „onorabile” instituţii după 
modelul „democraţiei occidentale”, şi ne vom „integra” în tot ceea ce este „la 
modă”, în spatele scenei jocul social va fi reglat mai departe de reţelele informale 
de putere, configurate clientelar, şi de normativitatea „negociată” de cei care, ajunşi 
în nodurile reţelelor sociale (cel mai adesea nu prin ascensiuni meritocratice, ci 
pentru că au ştiut să se „plaseze” în „reţeaua bună”), dispun de viaţa noastră.  

Primit în redacţie la: 10. IV. 2008 
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REZUMAT 

Cu ajutorul instrumentarului conceptual şi metodologic al psihologiei sociale aplicate, studiul 
îşi propune o diagnoză a unei specii de devianţă tolerată din România contemporană: corupţia. 
Fenomenul este analizat într-un dublu registru, cel al „realităţii”, precum şi cel al „reprezentării 
corupţiei”, prin intermediul unei investigaţii pe un eşantion regional reprezentativ format din 1064 de 
subiecţi din aria Banatului. Tendinţele din cercetarea noastră semnalează persistenţa unei „realităţi” 
descurajante prin ponderea conduitelor corupte manifeste, precum şi articularea unor atitudini sociale 
fataliste în privinţa „reprezentării corupţiei”, mai pronunţată în straturile sociale tinere. Una dintre 
cele mai controversate tendinţe care mărturisesc despre caracterul generalizant al fenomenului o 
constituie incapacitatea variabilelor independente de status, „nivel educaţional” şi „stare materială” de 
a fi predictori ai unui comportament corupt diferenţiat. Altfel spus, indiferent de capitalul educaţional 
şi de cel material al subiecţilor, la nivelul reprezentării funcţionalităţii corupţiei, evaluările sunt 
similar fataliste. Toate configurările de atitudini sociale evocate descriu ceea ce studiul de faţă califică 
drept „funcţionalitatea socială a corupţiei” în societatea românească prezentă şi sugerează nevoia unei 
analize critice a fenomenului şi urgenţa unei intervenţii structurale de amploare, în care agenţi 
socializatori mai influenţi (de la cel politic la cel educaţional) se impune să participe la o acţiune 
conjugată de diminuare a acestei simptomatologii sociale patologice. 



CONTRIBUŢII METODOLOGICE 
 

UTILIZAREA METODEI GENOGRAMEI ÎN  
TERAPIA DE FAMILIE SISTEMICĂ. II 

IULIANA  OPREA∗ 

USING GENOGRAM IN SYSTEMIC FAMILY THERAPY 

Abstract 

One of the best methods for a family therapist to get a transgenerational perspective on the 
whole system is to draw family genogram. A genogram is a graphic representation of a family tree 
extended on several generations that displays detailed informations on the family structure, evolution 
and dynamics through the past to the present time. Genogram is a practical tool in family assesment 
and also a method to ilustrate transgenerational patterns. This allow therapist to understand the family 
processes and interactions in a historical perspective 

Începuturile terapiei de familie se regăsesc în a doua jumătate a secolului XX, 
având la bază activitatea şi cercetările unor clinicieni din domeniul psihologiei şi 
psihiatriei, care au pus în lumină fenomene şi procese intrafamiliale deosebit de 
importante; dacă până atunci majoritatea psihoterapeuţilor abordau pacientul 
individual, căutând cauzele comportamentului-problemă la nivel intrapsihic, 
începând cu anii ’50 au apărut şi altfel de preocupări care vizau în principal 
studierea sistemului familial şi a relaţiilor dintre membri (Nichols, Schwartz 2005). 

Terapia de familie sistemică ar putea fi definită ca fiind orice intervenţie 
centrată pe familie, nu doar pe individ, şi care are drept obiectiv schimbarea 
pattern-urilor de interacţiune dintre membri. Comportamentul unui individ în 
familie capătă sens doar în contextul şi în corelaţie cu comportamentele celorlalţi 
membri ai sistemului din care face parte. Iată de ce terapia de familie sistemică este 
o abordare completă şi complexă a întregului sistem familial, şi îşi propune să 
depăşească limitele impuse de abordările psihoterapeutice individuale, prin 
studierea interacţiunilor dintre membri, a patternurilor de comunicare şi relaţionare 
dintre aceştia, implicând toată familia în demersul terapeutic. 

Ca în orice sistem, şi în sistemul familial părţile componente, adică membri, 
interacţionează între ele având drept scop funcţionarea şi păstrarea echilibrului 
sistemului. Şi tot ca în orice sistem, întregul este mai mult decât suma 
părţilor/membrilor, familia cuprinde şi relaţiile, tranzacţiile, interacţiunile care se 
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stabilesc între aceştia şi care-i asigură o dinamică specifică dată de marea 
variabilitate a comportamentelor individuale în continuă formare şi adaptare 
(Sauber 1985; Dallos & Draper 2000).  

Aşa cum precizam în prima parte a acestui articol, în continuare vom face 
referire la câteva aplicaţii practice ale metodei genogramei folosită în evaluarea 
unor familii aflate într-un proces de terapie sistemică prin prezentarea detaliată a 
câtorva studii de caz ale unor familii afectate de infecţia HIV/SIDA. Având în 
vedere limitele impuse de confidenţialitatea diagnosticului HIV/SIDA în prezentările 
de cazuri cu şi despre pacienţi seropozitivi, vom dezvălui foarte puţine date de 
identificare despre persoanele implicate, dar care să ne ajute în evaluarea şi 
înţelegerea problemelor familiei şi a demersului terapeutic.  

În cazul familiilor afectate de infecţia HIV/SIDA asistăm la o gamă variată 
de procese şi fenomene psiho-sociale generate şi/sau amplificate de impactul 
uneori copleşitor al acestui diagnostic asupra persoanei seropozitive, dar şi asupra 
celorlalţi membri ai familiei. Suportul psihologic nu se adresează numai 
pacientului, ci şi părinţilor, fraţilor, partenerului, copiilor sau altor rude/persoane 
apropiate. De foarte multe ori procesul terapeutic are în vedere întreaga familie, 
ştiut fiind faptul că acest diagnostic poate modifica relaţiile dintre membri, 
interacţiunile şi dinamica grupului, chiar stilul de viaţă al persoanelor implicate.  

Diagnosticul HIV/SIDA constituie un secret de familie bine ascuns despre 
care nu se discută în afara familiei şi, de foarte multe ori, nici în interiorul ei (doar 
într-un cadru foarte restrâns). Membri poartă o mască în faţa celorlalte persoane, 
încercând să adopte imaginea clasică a unei familii fără probleme, dar această 
situaţie nu le rezolvă dificultăţile, ci dimpotrivă le amplifică şi le întreţine.  Iată de 
ce un prim obiectiv al terapiei de familie este ca membri să se descopere pe sine, 
locul şi rolul lor în interiorul sistemului, relaţiile cu ceilalţi şi felul în care 
diagnosticul le afectează aceste relaţii. Încercările terapeutului de a pune în lumină 
istoria familiei consemnată în fapte şi evenimente de viaţă determină uneori 
rezistenţe din partea membrilor, aceasta constituind dovada unui trecut traumatic şi 
a unor experienţe care i-au marcat semnificativ, chiar dacă nu conştientizează în ce 
măsură. De aceea, un alt obiectiv al terapiei este depăşirea acestor rezistenţe şi 
antrenarea tuturor participanţilor în demersul terapeutic.  

Eforturile repetate de a păstra secretul asupra diagnosticului de infecţie 
HIV/SIDA printr-un comportament aşa-zis normal îşi pun amprenta asupra 
persoanei seropozitive în primul rând, dar şi asupra celorlalte persoane din grupul 
familial, alterând patternurile de interacţiune dintre membri, structura comunicării 
şi climatul psiho-afectiv din interiorul sistemului. Membri evită sau refuză să 
vorbească despre boală, despre etapele sau evoluţia ei, despre consecinţele acesteia 
asupra persoanei infectate şi a celor din jur. Deseori problemele pentru care 
apelează la consiliere sau terapie sunt legate de tulburări de comportament, 
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randament scăzut sau abandon şcolar în cazul copiilor, respectiv tulburări afective, 
psihosomatice sau dificultăţi relaţionale în cazul adulţilor, dar acestea sunt numai 
efectele de suprafaţă ale unor cauze mult mai profunde şi care derivă din 
structura/organizarea sistemului şi a modului în care au fost afectate de acest 
diagnostic. 

În cazul copiilor şi adolescenţilor seropozitivi există o serie de particularităţi 
psiho-comportamentale datorate diagnosticului de boală incurabilă cu potenţial 
letal pe care îl are infecţia HIV/SIDA. De cele mai multe ori părinţii refuză să 
vorbească cu copilul despre boală, ascunzându-i adevăratul diagnostic şi încercând, 
printr-o atitudine superprotectoare să-i ia de pe umeri această povară, dar în acelaşi 
timp pretind şi aşteaptă de la el să se comporte matur şi responsabil, să se prezinte 
regulat la spital, să respecte toate indicaţiile medicului specialist şi să fie compliant 
la tratament. Această conduită generează numeroase conflicte, neînţelegeri şi frustrări 
în familie, iar soluţiile adoptate de părinţi ca răspuns la problemele apărute nu fac 
decât să le amplifice îngrijorător de mult, devenind cauza altor dificultăţi cu mult 
mai mari. Iată numai câteva exemple în acest sens: retragerea sau abandonul şcolar 
considerate de părinţi o soluţie pentru a evita aflarea diagnosticului în comunitatea 
şcolară, conduc ulterior la dificultăţi de integrare şi relaţionare ale copilului care îşi 
pierde grupul de prieteni şi colegi, se izolează şi se închide în sine. O altă situaţie 
dificilă este şi cea provocată de refuzul dezvăluirii diagnosticului, care duce la 
necunoaşterea implicaţiilor şi consecinţelor reale ale bolii şi o slabă aderenţă la 
tratament, iar supraprotecţia menţine copilul (chiar după pubertate sau adolescenţă) 
în relaţii de dependenţă cu atitudini pasive sau demisive în faţa bolii şi uneori 
regres în dezvoltarea psiho-emoţională. 

STUDIU DE CAZ 1 

Acest studiu de caz prezintă o familie formată din cinci persoane, părinţii şi 
cei trei copii ai acestora, dintre care cel mai mic este seropozitiv. Motivul pentru 
care familia a fost inclusă într-un program de terapie de familie este legat de 
tulburările de comportament ale pacientului seropozitiv care îi afectează de câţiva 
ani relaţiile cu ceilalţi membri, şi în ultimul timp, evoluţia bolii de care suferă.  

Familia este alcătuită din tatăl de 48 ani, mama 44 ani şi cei trei băieţi în 
vârstă de 24, 19 şi 17 ani. Pacientul-index este mezinul familiei, Marius, un adolescent 
de 17 ani care a fost diagnosticat cu infecţie HIV/SIDA în 1998 la vârsta de 10 ani. 
Problemele lui au apărut şi s-au instalat treptat pe fondul relaţiilor conflictuale din 
familie şi a disfuncţionalităţilor de comunicare şi relaţionare dintre membri. Începând 
cu clasa a V-a el şi-a schimbat comportamentul la şcoală, acumulând numeroase 
absenţe şi abateri disciplinare, urmate de scăderea notei la purtare şi a randamentului 
şcolar. Conduita sa în clasă lasă de dorit, a devenit indisciplinat, agresiv şi nerespectuos 
atât cu colegii, cât şi cu profesorii, ceea ce a atras după sine reclamaţii şi sancţiuni. 
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În ultimul an de studiu – clasa a VIII-a, nu i s-a închis situaţia şcolară din 
cauza absenţelor şi corijenţelor, motiv pentru care nu a putut să se înscrie şi să 
participe la examenul de capacitate şi repartizare pentru continuarea studiilor. Deşi 
mama l-a înscris ulterior la o şcoală profesională, chiar de două ori, nu s-a 
prezentat la cursuri, abandonând de fiecare dată, şi ulterior a renunţat definitiv la 
şcoală. 

În familie relaţiile cu părinţii şi fraţii mai mari sunt de asemenea conflictuale, 
a fugit de acasă în repetate rânduri, plecând din localitate fără ştirea sau acordul 
familiei, iar mama a apelat la ajutorul poliţiei pentru a-l găsi şi a-l readuce acasă. În 
jurul vârstei de 15 ani au existat perioade în care a experimentat drogurile şi 
alcoolul alături de grupul de prieteni format în general din persoane mai mari ca 
vârstă, fără ocupaţie, cu diverse preocupări sau afaceri de multe ori ilegale. 

Programul de terapie sistemică în care a fost inclusă această familie a 
demarat cu construirea genogramei familiei şi a relevat următoarele informaţii 
despre structura şi funcţionarea sistemului: 

• mama (44 ani) s-a căsătorit cu tatăl copiilor în 1980 şi au locuit împreună 
timp de 18 ani. Ca urmare a deselor conflicte şi a comportamentului violent 
al soţului pe fondul consumului cronic de alcool, ea a intentat acţiunea de 
divorţ, proces care s-a pronunţat definitiv în 2000. De profesie electronist, 
ea a lucrat într-o unitate industrială care s-a închis în 2002, iar în prezent 
este pensionată medical cu un diagnostic de boli interne; 

• tatăl (48 ani) a lucrat o perioadă ca muncitor într-o fabrică, după care în 
1998 a rămas fără serviciu din cauza restructurării posturilor în unitatea 
respectivă. În acelaşi an a plecat să locuiască la ţară cu părinţii, dar s-a 
întors în Bucureşti în locuinţa comună în 2002 după decesul mamei sale 
(deşi între timp soţia divorţase de el). În prezent lucrează ca paznic la o 
unitate comercială în Bucureşti; 

• fratele mai mare (24 ani) are în general o relaţie bună cu Marius, el a 
înlocuit rolul tatălui în familie, i-a preluat o parte din responsabilităţi 
(susţinere materială, suport emoţional, îndrumător) şi a încercat în repetate 
rânduri să-l ajute în situaţiile critice. La vârsta de 14 ani el a ales să-şi 
continuie studiile la o şcoală catolică cu internat şi a părăsit definitiv 
locuinţa părinţilor. În prezent are o afacere proprie şi locuieşte cu prietena 
sa, însărcinată în luna a V-a; 

• fratele mijlociu (19 ani) a optat pentru o şcoală cu profil militar, iar după 
terminarea studiilor a ales armata ca profesie, fiind transferat să lucreze 
într-o unitate militară. Deşi are o vârstă apropiată de Marius, cei doi nu s-au 
înţeles niciodată bine, nu au o relaţie apropiată, ci una de rivalitate, se 
ceartă ori de câte ori sunt împreună pentru că acesta îşi arogă poziţia de 
frate mai mare pe care Marius nu o recunoaşte şi o contestă.   
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Toate informaţiile prezentate anterior au fost adunate de-a lungul şedinţelor 
de terapie în care a fost configurată genograma familiei. Aceasta este un instrument 
util de colectare a informaţiilor preliminare necesare în evaluarea familiei şi poate 
fi folosită atât în interviul iniţial, cât şi pe parcursul terapiei pentru explorarea 
organizării şi funcţionării sistemului, conturând o imagine de ansamblu, dar şi în 
profunzime a fenomenelor psiho-sociale care se desfăşoară în interiorul sistemului 
(McGoldrick 1985). 

 
Figura nr. 1– Genograma familiei extinsă de-a lungul a trei generaţii. 

Ca pacient al clinicii noastre de la vârsta de 16 ani Marius a fost subiectul 
mai multor şedinţe de consiliere psihologică pentru tulburările de compartament. 
Diagnosticul HIV/SIDA apărut încă din copilărie a avut un impact mai mare sau 
mai mic asupra tuturor membrilor familiei, acutizând problemele preexistente 
dintre aceştia. Astfel, tatăl a preferat să se mute în provincie cu părinţii săi şi nu a 
menţinut relaţiile cu familia în toată această perioadă, gest pe care mama l-a 
perceput ca un abandon şi nu l-a iertat niciodată. Mama s-a văzut nevoită să facă 
faţă singură problemelor financiare, dificultăţilor legate de creşterea copiilor, de 
îngrijirea copilului bolnav şi tot ce presupune demersul medical al acestuia. 
Singurul ajutor pe care l-a primit ocazional a fost de la fratele mai mare al soţului, 
acesta având o bună situaţie materială şi sprijinindu-i pe ea şi pe nepoţi în situaţiile 
dificile. 

Rămas singurul acasă din cei trei copii, fiind cel mai mic şi în plus afectat de 
această boală cronică evolutivă cu potenţial letal, Marius a beneficiat din plin de 
atitudinea hiperprotectivă a mamei, care şi-a focalizat toată atenţia spre el, relaţia 
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celor doi fiind una extrem de strânsă, aproape fuzională, dar în acelaşi timp 
conflictuală, din cauza comportamentului rebel şi nesupus al băiatului. 

În cazul copiilor diagnosticaţi de timpuriu cu infecţie HIV/SIDA relaţia cu 
părinţii (în special cu mama) devine una extrem de strânsă. De obicei, în încercarea 
de a prelua toată povara şi responsabilitatea acestui diagnostic şi a uşura situaţia 
tragică a copilului, mama adoptă o atitudine superprotectoare şi permisivă faţă de 
acesta, acceptând orice tip de comportament din partea lui fără a-i impune anumite 
limite sau restricţii în ceea ce priveşte conduita în familie, la şcoală sau în grupul 
de prieteni. Interacţiunea mamă-copil rămâne în general blocată la stadiul de 
evoluţie şi dezvoltare din momentul diagnosticării bolii, ceea ce conduce în timp la 
numeroase conflicte şi frustrări. Acesta a fost şi cazul lui Marius, care odată cu 
stadiul de adolescent îşi doreşte tot mai multă autonomie personală şi independenţă, 
iar încercările sale de a se afirma şi elibera sunt percepute drept acte ostile de 
rebeliune sau teribilism şi prin urmare controlul devine din ce în ce mai strict şi 
libertatea lui tot mai mult îngrădită. Cu toate acestea, stadiul de dependenţă 
menţinut din perioada copilăriei şi controlul absolut instituit asupra lui nu au avut 
efectul scontat de mamă, Marius dorindu-şi foarte mult să scape de sub tutela ei. El 
s-a dezvoltat într-un mediu care nu-i permite/uşurează desprinderea, şi de aceea 
percepe relaţia cu mama ca fiind o relaţie de constrângere, iar acţiunile sale de 
eliberare, deşi fireşti pentru etapa de vârstă în care se află, sunt de cele mai multe 
ori greşit orientate sau distructive atât pentru sine, cât şi pentru întreg sistemul 
familial. 

– Mama: „nu vreau să facă nimic, fac eu totul pentru el, doar să mă asculte, 
că îi vreau binele”. 

– Marius: „m-am săturat să-mi spună alţii ce să fac, cum să trăiesc, mă 
sufocă, vreau să fiu liber”. 

În cazul acestei familii nu am putut beneficia de prezenţa tuturor membrilor 
familiei în mod constant, acest lucru îngreunând considerabil desfăşurarea procesului 
terapeutic. Aceasta s-a datorat pe de o parte unor cauze obiective – domiciliu sau 
locul de muncă al unor membri se află la mare distanţă (în altă localitate), orarul 
prelungit de muncă, dar pe de altă parte şi din insuficienta motivare şi implicare a 
membrilor de a participa la şedinţele de terapie sistemică. Construirea genogramei 
familiei s-a întins de-a lungul mai multor şedinţe, cele mai multe informaţii fiind 
furnizate de mamă şi fratele mai mare. 

Demersul terapeutic a avut ca obiective principale facilitarea comunicării 
între membri, învăţarea unor strategii constructive de negociere a conflictelor în 
scopul modificării climatului tensiv şi a corectării pattern-urilor disfuncţionale de 
interacţiune din interiorul sistemului familial.   

Tehnicile de intervenţie folosite cu cea mai mare eficienţă în cadrul acestui 
demers terapeutic au fost interviul circular, reframingul şi conotaţia pozitivă, care 
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au facilitat exprimarea punctelor diferite de vedere despre situaţiile şi evenimentele 
trăite pe de o parte, iar pe de altă parte au schimbat cadrul şi contextul în care sunt 
privite şi interpretate acţiunile membrilor. Climatul tensiv şi conflictual care există 
în familie de foarte multă vreme a fost întreţinut de lipsa de comunicare şi abordare 
directă a neînţelegerilor, şi de asemenea de lipsa abilităţilor de negociere a conflictelor 
dintre membri, singurele modalităţi de exprimare şi descărcare emoţională folosite 
de aceştia fiind certurile şi discuţiile tensionate în urma cărora s-a ajuns în repetate 
rânduri la agresivitate verbală sau fizică.  

Tocmai de aceea, o altă direcţie de acţiune a fost abilitarea membrilor cu 
strategii de negociere a conflictelor pentru a putea face faţă diversităţii punctelor de 
vedere existente într-o manieră constructivă fără a se ajunge la relaţii tensionate, 
conflicte sau rupturi/înstrăinări afective. 

Disfuncţiile diadei maritale (anterioare momentului în care a intervenit 
diagnosticul) au generat probleme şi dificultăţi pentru toţi membri cu repercursiuni 
asupra climatului afectiv din familie şi a pattern-urilor de comunicare şi relaţionare 
dintre ei. Copiii au perceput acest sistem ca opresiv şi au încercat să se elibereze 
prin modalităţile care le-au fost accesibile fiecăruia în parte: pentru primii doi – 
şcoala şi armata, iar pentru cel mic – comportamentul deviant. 

Considerăm un beneficiu important obţinut în urma acestui demers terapeutic 
de abordare sistemică a familiei faptul că membri au căpătat o perspectivă de 
ansamblu asupra sistemului din care fac parte şi au înţeles care este rolul şi poziţia 
fiecăruia în acest sistem şi felul în care acţiunile le sunt influenţate şi influenţează 
la rândul lor pe cei cu care interacţionează. A reieşit pe parcursul terapiei că 
principalele subsisteme din structura familiei – marital, parental, fraternal – nu sunt 
suficient de bine definite sau de clar delimitate, ceea ce determină interferenţe şi 
transgresări ale graniţelor dintre ele, afectând modul în care sunt înţelese şi 
îndeplinite rolurile şi atribuţiile fiecărui membru. Alte obiective importante urmărite 
de-a lungul procesului terapeutic au fost schimbarea structurii ierarhice, identificarea 
şi corectarea triangulaţiilor şi coaliţiilor disfuncţionale din cadrul sistemului.  

STUDIU DE CAZ 2 

Prezentăm în continuare cazul unei familii în care pacientul-index este copilul 
de 11 ani al unor pacienţi seropozitivi. Familia este alcătuită din tatăl 41 ani, mama 
33 ani şi copilul Dorin în vârstă de 11 ani, elev în clasa a V-a. Problemele lor au 
început în urmă cu doi ani când părinţilor le-a fost semnalat de la şcoală că Dorin 
şi-a schimbat comportamentul în clasă, a devenit foarte irascibil, este indisciplinat 
şi neatent la ore, nerespectuos cu colegii şi chiar cu învăţătoarea, se enervează 
foarte uşor şi devine agresiv cu ceilalţi. Deşi părinţii susţin că acasă nu au observat 
astfel de manifestări (cel puţin la început), reclamaţiile venite de la şcoală s-au 
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înmulţit, el primind eticheta de copil-problemă şi cazul lui fiind deseori discutat în 
consiliul şcolar. La solicitarea şcolii, părinţii apelează la un medic psihiatru pentru 
consult de specialitate, iar acesta pune diagnosticul de ADHD: Tulburare prin 
deficit atenţional şi hiperactivitate, recomandând tratament medicamentos timp de 
câteva luni. Deşi urmează tratamentul de specialitate, conduita lui Dorin nu se 
schimbă, iar reclamaţiile din partea vecinilor şi a altor părinţi continuă: este 
nerespectuos cu fetele, vorbindu-le vulgar, este violent cu copii mai mici, a fost 
surprins furând dulciuri dintr-un magazin. Situaţia din familie devine tot mai 
tensionată pentru că părinţii simt că eforturile lor de a-l disciplina şi a-i îndrepta 
comportamentul nu duc la nici un rezultat. 

În paralel relaţiile părinţilor cu şcoala devin de asemenea foarte încordate, iar 
ca urmare a  ameninţărilor că Dorin va fi exmatriculat, aceştia decid să-l mute într-o 
şcoală din apropiere, odată cu începerea clasei a V-a. Mutarea nu s-a dovedit a fi o 
alternativă fericită, deoarece în noua şcoală copilul a venit însoţit de eticheta de 
copil-problemă, caracterizat ca „nebun” şi „inadaptat”, iar reclamaţiile au continuat, 
Dorin devenind în scurt timp un ţap-ispăşitor pentru toate situaţiile conflictuale sau 
violente din clasă. 

Pentru o perioadă de trei săptămâni copilul este internat într-un serviciu de 
psihiatrie cu acelaşi diagnostic: ADHD, iar după externare i se recomandă 
continuarea tratamentului medicamentos în paralel cu şedinţe de psihoterapie.  

Acesta este momentul când familia se prezintă în clinica noastră, se iniţiază 
evaluarea cazului şi şedinţele de terapie de familie la care participă întreaga familie. 
Încă din primul moment părinţii se declară neputincioşi şi depăşiţi de situaţie, 
considerând că au epuizat toate metodele de a rezolva această problemă care le 
afectează familia de mai bine de doi ani şi sunt preocupaţi mai mult să se disculpe 
de o presupusă acuzaţie că nu ştiu să-şi educe copilul, pasându-şi responsabilitatea 
de la unul la altul. 

– Mama: „nu mă ascultă, deşi îl cert şi-l pedepsesc nu vrea să înţeleagă că nu 
e frumos ce face şi să se cuminţească”. 

– Tatăl: „eu sunt tot timpul pe drumuri din cauza serviciului şi nu am când să 
mă ocup, ea stă toată ziua acasă cu el”. 

Evaluarea iniţială a cazului a furnizat următoarele informaţii: 
• tatăl (41ani) nu este tatăl biologic al lui Dorin, acesta fiind conceput dintr-o 

relaţie anterioară a mamei. Tatăl a mai fost căsătorit în perioada 1990–1998 
şi are o fetiţă de 13 ani care locuieşte cu mama sa. Este agent de vânzări şi 
călătoreşte mult, fiind nevoit să lipsească de acasă în fiecare săptămână 
câteva zile; 

• mama (33 ani) a avut o relaţie de concubinaj cu tatăl biologic al lui Dorin în 
perioada 1993–1995, dar acesta a părăsit-o la numai un an după naşterea 
copilului. S-a căsătorit în 1998 şi de atunci este casnică; 
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• tatăl biologic (35 ani) nu a fost niciodată o prezenţă activă în viaţa 
băiatului, l-a vizitat doar de câteva ori când era foarte mic, iar în prezent nu 
mai menţin legătura, fiind plecat din ţară; 

• sora mai mare a tatălui vitreg (44 ani) împreună cu fiul de 20 ani au locuit 
pentru o perioadă de 8 luni în casa familiei deoarece în urma divorţului de 
soţul său a fost nevoită să-şi părăsească locuinţa. 

 
Figura nr. 2 – Genograma include şi alţi membri cu influenţă asupra sistemului familiei nucleare. 

Demersul terapeutic al acestei familii a avut în vedere identificarea problemelor 
cu care se confruntă membri, a disfuncţionalităţilor din interiorul sistemului, când 
şi cum au apărut acestea, şi mai ales, cum îi afectează pe fiecare. Membrilor li s-a 
oferit posibilitatea de a-şi expune punctul de vedere referitor la situaţia creată, într-un 
cadru sigur şi securizant, fără critici sau acuzaţii, fiind încurajaţi să reflecteze la ce 
doresc să schimbe în familie, în relaţiile cu ceilalţi şi în propriul comportament. 

Un obiectiv important l-a constituit în permanenţă consolidarea alianţei 
terapeutice cu fiecare membru în parte, dar şi cu grupul per ansamblu, printr-o 
atitudine empatică, suportivă şi neculpabilizatoare.  

Următoarea etapă în gestionarea cazului a constituit-o configurarea genogramei 
la care au contribuit toţi membri familiei prin informaţiile furnizate şi care le-a 
facilitat relaţionarea şi colaborarea eficientă în grup. Din informaţiile adunate a 
reieşit foarte clar că perioada în care familia a locuit în formula largită prin 
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prezenţa sorei şi nepotului din partea tatălui vitreg a fost o perioadă de stres şi 
tensiuni, relaţia celor două femei din casă fiind una extrem de încordată şi uneori 
conflictuală. Deşi a încercat să medieze aceste dispute dintre soţia şi sora sa, tatăl 
nu a avut succes, fiind acuzat de ambele că este părtinitor. În schimb, relaţiile 
dintre sora tatălui şi prima soţie a acestuia au fost întotdeauna foarte bune, chiar 
după separarea şi divorţul lor. Având foarte multă influenţă asupra fratelui său ea a 
intervenit şi l-a îndemnat în repetate rânduri să reia legăturile cu primul copil şi 
treptat relaţia acestora s-a îmbunătăţit considerabil în detrimentul relaţiei cu celalalt 
copil, Dorin, care a început să se simtă neglijat, că nu i se acordă suficientă atenţie, 
irascibil şi cu dificultăţi de relaţionare la şcoală şi în grupul de prieteni.  

Ipoteza de lucru de la care s-a pornit în abordarea cazului şi în alegerea 
strategiei şi intervenţiei terapeutice a constituit-o faptul că evenimentele şi conflictele 
din perioada cât familia a locuit în formula largită au avut repercursiuni asupra 
funcţionării şi echilibrului diadei maritale, modificând relaţiile şi interacţiunile 
dintre soţi, climatul afectiv din familie, dar şi cu consecinţe directe asupra 
comportamentului copilului. De foarte multe ori disfuncţiile din interiorul familiei 
(respectiv din interiorul diadei maritale) se traduc prin simptome la nivelul verigii 
slabe, persoana cea mai apropiată sau cea mai vulnerabilă din sistem fiind copilul. 

Schimbările intervenite în climatul afectiv al familiei şi felul cum acestea se 
corelează cu situaţiile şi evenimentele trăite de membri au fost surprinzătoare şi în 
acelaşi timp edificatoare pentru toţi membri familiei. O altă surpriză a constituit-o 
părerea lui Dorin despre faptul că tatăl său petrece mai mult timp cu celălalt copil 
şi prea puţin cu el, temerea lui fiind că nu mai este iubit de acesta şi de aceea i se 
acordă mai puţină atenţie. Tatăl avea deseori obiceiul de a lăuda performanţele 
şcolare şi activităţile extracuriculare ale fetei sale, în scopul de a-l stimula şi motiva 
pe Dorin şi a-i trezi spiritul de competiţie. 

De-a lungul şedinţelor de terapie Dorin a înţeles că tatăl său nu îl iubeşte mai 
puţin pe el decât pe celălalt copil, ci că vrea să menţină legăturile de familie şi cu 
acesta. Părinţii au înţeles că dificultăţile lor ca şi cuplu au repercursiuni asupra 
tuturor şi implicit asupra copilului. Rivalitatea în fratrie este un fenomen des 
întâlnit în familii şi ea poate apare chiar dacă fraţii nu au decât un părinte în comun 
şi locuiesc separat – din aceste considerente tatăl a fost încurajat să-şi distribuie 
timpul în mod egal între cei doi copii şi chiar să iniţieze activităţi în care să-i 
implice pe amândoi. În plus, Dorin a fost recomandat pentru şedinţe de consiliere 
şcolară în vederea îmbunătăţirii comportamentului în grupul de egali şi relaţionarea 
cu colegii.  

Din acest motiv schimbările suferite de una din componentele sistemului au 
ca efect implicit schimbarea întregului sistem. Prezenţa unei boli cronice spre 
exemplu, la unul dintre membri familiei are un puternic impact asupra întregului 
sistem, după cum şi evoluţia bolii poate fi foarte mult influenţată de felul în care 
familia se adaptează şi se raportează la situaţiile cu care se confruntă (Barker, 
1998). 
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Intervenţia terapeutică a urmărit facilitarea exprimării emoţionale între membri, 
îmbunătăţirea comunicării şi a strategiilor de negociere a conflictelor în cuplul 
marital în scopul remedierii disfuncţionalităţilor create şi menţinute în toată această 
perioadă.  

CONCLUZII 

De-a lungul unui proces de terapie de familie sistemică solicitarea de 
informaţii necesare pentru construirea genogramei oferă membrilor oportunitatea 
de a revedea obiectiv propria istorie de viaţă şi trecutul comun, ceea ce le 
facilitează exprimarea emoţională într-un mediu necritic şi suportiv. Pentru membri 
acest lucru este util în împărtăşirea în comun a unor experienţe emoţionale intense 
(actuale sau din trecut), iar pentru terapeut este util în stabilirea scopurilor terapiei, 
orientarea intervenţiei şi alegerea strategiilor de lucru (Andolfi 1979; Kerr, Bowen, 
1988; Freeman 1992; Mitrofan 2001). 

Atunci când se angajează în procesul terapeutic, profesionistul urmăreşte să 
formeze alianţe funcţionale cu fiecare dintre membri familiei pentru ca aceştia să se 
simtă înţeleşi şi acceptaţi, iar punctul fiecăruia de vedere să fie luat în considerare 
şi ascultat într-un cadru neutru şi securizant. În timpul construirii genogramei se 
conturează şi se consolidează alianţa terapeutică, favorizând legăturile de suport 
emoţional cu fiecare membru în parte, dar şi cu grupul ca întreg.  

Genograma permite vizualizarea acestor tipuri de relaţii, conexiuni, interacţiuni 
interpersonale, asigurând o clarificare a proceselor emoţionale, dar mai ales ajută 
terapia să progreseze prin identificarea şi analiza unor fenomene psiho-sociale din 
interiorul familiei, cum ar fi: diade, triunghiuri, alianţe, coaliţii, triangulaţii. Dinamica 
familiei poate fi studiată prin focus-genograma, variante ale genogramei care 
aprofundează teme cum ar fi: tipurile de relaţii dintre membri şi climatul afectiv 
din familie, legăturile de ataşament, alianţe şi coaliţii în interiorul sistemului, roluri 
şi modele culturale perpetuate în familie din generaţie în generaţie sau alte teme 
specifice în funcţie de particularităţile fiecărui caz (McGoldrick, Carter 1980; 
Hartman 1983; Guerin 1987; DeMaria 1999). 

Concluzionând putem spune că terapia de familie sistemică propune strategii 
de intervenţie prin metode si tehnici specifice, încercând să depăşească limitele 
impuse de abordările individuale şi implicând toţi membri în demersul terapeutic, 
deoarece tulburările apar atunci când structura şi organizarea familiei nu răspund 
nevoilor fiecărui membru în parte şi nici grupului ca întreg (Minuchin 1974). 

Terapia de familie sistemică oferă avantajul unei perspective complexe 
asupra cazului, a problemelor cu care se confruntă unul sau mai mulţi membri şi 
răspunde eficient nevoilor impuse de abordarea familiilor cu pacienţi cu infecţie 
HIV/SIDA. Terapeuţii care abordează familia într-o manieră sistemică vor să 
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depăşească limitele impuse de abordările individuale şi să descopere pattern-urile 
de interacţiune interpersonale dintre membrii pentru a contura un tablou mult mai 
amplu al proceselor şi legăturilor emoţionale care guvernează sistemul familiei. 

Primit în redacţie la: 17. XI. 2007 
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REZUMAT 

Una din cele mai bune metode de a obţine o perspectivă multigeneraţională asupra sistemului 
familial şi implicit a membrilor săi este de a configura genograma familiei. Aceasta reprezintă o 
schematizare a legăturilor de familie, constituită pe baza arborelui genealogic extins pe câteva 
generaţii şi care oferă o imagine asupra structurii, dezvoltării, dinamicii familiei de-a lungul timpului, 
ceea ce permite înţelegerea proceselor şi mecanismelor intrafamiliale dintr-o perspectivă istorică. 
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A FEW CONSIDERATIONS REGARDING THE MAIN PROBLEMS WHICH WERE 
PRESENTED IN THE LAST 10 YEARS IN THE PSYCHOLOGIC MAGAZINE 

Abstract 

The article below points out the subject matter of the studies and research papers gathered in 
the last ten years in our Psychology Magazine. 

On one hand, these research papers are part of the collective efforts, after December 1989, to 
reinstate the Romanian psychology to its rightful rank. On the other hand, they prove the remarkable 
progress in this past decade of psychological research across the world. 

Chemată să răspundă unei continue nevoi de informare obiectivă a specialiştilor 
(şi nu numai) şi de afirmare a opiniilor sau rezultatelor celor mai noi şi interesante 
cercetări în domeniu, activitatea publicistică a Revistei de Psihologie din ultimul 
deceniu stă sub semnul a două tendinţe majore. 

Pe de o parte, se înscrie pe linia eforturilor conjugate ce au caracterizat perioada 
postdecembristă de repunere a psihologiei româneşti în drepturile ei fireşti, iar pe 
de altă parte, reflectă avântul considerabil pe care cercetarea psihologică l-a luat în 
toate ţările în ultimul deceniu. 

Din acest motiv, scopul demersului de faţă nu este relevarea cantitativă a unei 
bogate activităţi publicistice, susţinută cu binecunoscutul profesionalism, ci relevarea 
ei calitativă. În ultimul deceniu, Revista de Psihologie a publicat un număr 
apreciabil de studii şi cercetări, contribuţii metodologice, opinii sau puncte de 
vedere, caracterizate toate de o problematică variată, reflectând o gamă largă de 
preocupări, ce cuprinde toate ramurile psihologiei: psihologie generală, psihologie 
socială, cognitivă, educaţională, organizaţională, psihofiziologie, psihologie medicală, 
psihoterapie ş.a. 

 
∗ Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Departamentul de Psihologie 

Rev. Psih., t. 55, nr. 1 – 2, p. 149–161, Bucureşti, ianuarie – iunie 2009 
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Deoarece spaţiul editorial şi timpul nu ne permit o analiză exhaustivă a 
lucrărilor publicate (nici nu ne-am propus acest lucru), ne vom limita numai la 
sublinierea tematicilor abordate. 

La fel ca în orice altă ştiinţă, şi în psihologie apar, se dezvoltă, se maturizează 
sau dispar anumite tendinţe dominante. Este şi cazul psihologiei personalităţii, 
care a cunoscut în ultimii ani o continuă şi complexă metamorfoză, surprinsă şi 
redată în aspectele ei esenţiale şi de Revista de Psihologie. Astfel, procesul de 
trecere de la simpla inventariere a componentelor ei până la căutarea nucleului 
acesteia, sau de la simpla „topologie” la studiul eficienţei personalităţii, se reflectă 
în studii şi cercetări temeinic fundamentate. Amintim aici doar câteva: personalitatea 
din perspectiva socială; factorii de personalitate în adolescenţă; personalitatea 
creativă în adolescenţă; personalitatea şi performanţa şcolară ş.a. 

Faptul că adolescenţii şi tinerii se află în centrul preocupărilor cercetătorilor 
din ultimul deceniu se explică şi prin complexitatea crescândă a contextului 
psihosocial în care se formează şi se dezvoltă personalitatea (Gheorghe Iosif, 
Doina-Ştefana Săucan, Delia Stratilescu, Aurora Liiceanu, Ruxandra Gherghinescu,  
I. Juvină, Ana-Maria Marhan, Ana Stoica Constantin, Tatiana Dorofte, Margareta 
Dincă, Marcela Rodica Luca, Mihaela Roco, Stroe Marcus, Corina Sas, Ioan Sas, 
Elena Stănculescu, Svetlana Chiţu, Alina Garai, Septimiu Chelcea, Dragoş Daniel 
Iordache, Cornelia Rada, Robert Bârsan, Bogdan Danciu, Margareta Modrea, 
Mihai Micle, Mihai Aniţei, Mihaela Popa Chraif, Gabriela Florenţa Popescu). 

Întreaga acţiune de modelare a personalităţii copilului antrenează toate 
direcţiile creşterii şi dezvoltării sale: fizică, psihică, afectivă, morală, socială. Iar în 
această acţiune rolul părinţilor are o importanţă fundamentală. Relaţia părinţi–
copii–educatori deţine un rol deosebit, atât în fixarea celor mai adecvate deprinderi 
comportamentale, cât şi asigurarea unor condiţii psihologice normale. 

Analiza caracteristicilor structurilor de personalitate ale adolescenţilor a condus 
spre concluzia existenţei a două modele educaţionale care corelează cu nivelul de 
creativitate al comportamentelor. Pe de o parte, este vorba de modelul educaţional, 
care susţine valorile clasice, în care trăsăturile de personalitate se structurează 
astfel încât determină comportamente noncreative şi înalt socializate. Pe de altă 
parte, atunci când accentul cade pe noncoformism şi permisivitate, trăsăturile de 
personalitate se structurează astfel încât susţin dezvoltarea comportamentelor creative. 

Identitatea adolescentului se creează pe fondul dependenţei materiale de 
adult, a tipului şi gradului de control parental, a stilurilor conflictuale şi asumării de 
decizii. Studiile publicate în Revista de Psihologie au revelat că modelul de 
realizare a acestei identităţi, pe fondul climatului familial, diferenţiază, de exemplu, 
adolescenţii supradotaţi de cei obişnuiţi. 
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Totodată, studiul relaţiei dintre performanţa şcolară şi unele trăsături de 
personalitate au pus în evidenţă aspecte  deosebit de importante, mai ales din punct 
de vedere educaţional. Astfel, elevii performanţi sunt semnificativ mai introverţi 
decât cei neperformanţi, manifestă un anumit echilibru afectiv, fiind mai stăpâni pe 
trăirile proprii. Introversiunea şi echilibrul afectiv se consolidează comportamental 
pe măsura înaintării în vârstă. De asemenea, în pofida prejudecăţilor care îl 
consideră pe supradotat egoist, cercetările au arătat că el dispune de o mare 
capacitate de orientare prosocială şi altruistă. 

Contextul socioeducaţional în care se formează personalitatea adolescentului, 
în strânsă legătură cu anumite predispoziţii genetice formează modelul interacţionist 
care explică originea unui alt fenomen psihologic, specific nu doar copilului şi 
adolescentului, ci şi adultului: timiditatea. 

Dacă în copilărie este consecinţa confruntării cu situaţii noi, iar în adolescenţă a 
extinderii cadrului social, a dezvoltării conştiinţei de sine şi creşterii complexităţii 
sarcinilor, timiditatea autentică descreşte la maturitate, fără să dispară însă. 

Este de remarcat atenţia acordată acestui fenomen foarte important pentru 
dezvoltarea personală şi pentru succesul profesional, familial şi  social în general. 
S-a constatat că, în funcţie de intervenţia factorilor psihologici şi socio-educaţionali, 
timiditatea poate duce fie la evitarea contactelor sociale, fie la afirmarea propriei 
personalităţi şi integrarea adecvată în diverse grupuri sociale. De aceea, principala 
preocupare în demersurile terapeutice ale tinerilor ar trebui să fie încurajarea 
experimentării succesului în situaţii sociale. 

Comportamentul uman este plurideterminat, în formarea lui având un rol 
definitoriu mai multe categorii de factori. Numeroase studii publicate în Revista de 
Psihologie au au urmărit, de exemplu, influenţa exercitată de anumiţi factori socio-
demografici individuali şi comportamentali asupra consumului de substanţe 
psihoactive la adolescenţi, atrăgând atenţia asupra unui fenomen îngrijorător. 

Factorii sociodemografici, precum vârsta, sexul, şcolarizarea părinţilor, structura 
familială se evidenţiază ca predictori ai consumului de substanţe psihoactive. 

Adolescenţa este totodată şi vârsta la care  activitatea mentală cunoaşte o 
restructurare completă, psihologii insistând prin numeroase studii şi cercetări 
asupra implicaţiilor acestui aspect. Astfel, un amplu studiu asupra impactului 
televiziunii asupra profilului personologic în preadolescenţă şi adolescenţă atrage 
atenţia asupra corelaţiilor existente între expunerea la programele TV şi gama largă 
de comportamente dezvoltate, în special de natură emoţională şi cognitivă în rândul 
adolescenţilor. 

S-a constatat astfel că, cei care stau la TV până într-o oră sau cel mult 2–3 ore 
prezintă o adaptare bună, încurajatoare. Sunt veseli şi rezistenţi, se integrează uşor 
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în grup. Cei care alocă mai mult timp vizionării de emisiuni TV manifestă o 
tendinţă spre culpabilizare. Ei sunt inapţi să înfrunte exigenţe dure, sunt uşor de 
descurajat şi plini de remuşcări şi, în general, reacţionează viu şi puternic la 
dificultăţi, au nevoie de încurajare, iar în grup sunt  receptaţi ca incomozi. În 
general, cu cât creşte numărul de ore petrecut în faţa televizorului, cu atât profilul 
de personalitate tinde spre  polurile negative. 

O altă temă ce a captat interesul şi preocupările specialiştilor în ultimul 
deceniu este şi problema organizaţiilor (Maria Buxbaum, Horia Pitariu, Corneliu 
Ştefan Liţă, Octavian Rujoiu, Marcel Iordache). 

Abordată din perspectivă teoretică şi practică, problematica organizaţiilor se 
regăseşte în paginile Revistei de Psihologie prin câteva studii şi cercetări de mare 
actualitate – tipologii ale liderului sindical, detensionarea stărilor de conflict, 
psihologia managerului, fiabilitatea umană, siguranţa organizaţiilor, importanţa 
factorilor „leadership” şi „coeziune” în emergenţa gândirii de grup ş.a. 

Datorită faptului că în orice organizaţie  factorul uman este baza structurală şi 
funcţională a acesteia, cercetările efectuate au vizat în mod deosebit identificarea 
specificului său psihologic, insistând asupra rolului liderului, fie că este vorba de 
managerul organizaţiei, fie de liderul sindical. 

Reprezentant al celor care l-au investit cu putere de decizie, dar şi al celor 
care i-au acceptat exercitarea acestei puteri, liderul reprezintă factorul decizional 
esenţial în organizaţie. 

Cercetările au evidenţiat că atunci când un grup este condus de un lider 
exemplar şi eficient, care oferă în mod egal fiecărui membru al grupuli posibilitatea 
de a-şi susţine punctul de vedere, decizia luată va fi superioară uneia care reflectă 
eforturile întregului grup. 

Fenomenul gândirii de grup, care se poate manifesta în orice organizaţie, a 
apărut – ca şi concept – din necesitatea de a răspunde unei întrebări practice: sunt 
predispuse grupurile decizionale, în situaţiile de maximă intensitate să ia decizii 
greşite din cauza diferiţilor factori şi conjuncturi cu care se confruntă? 

Studiile au arătat că manifestarea gândirii de grup se datorează în mare parte 
modului ineficient de conducere al liderului şi slabei coeziuni a grupului. 
Contracararea fenomenului se poate face prin adoptarea unei gândiri de echipă, 
prin argumente şi susţinerea propriilor convingeri şi opinii, discutarea îndoielilor 
colective, recunoaşterea consecinţelor etice şi morale ale deciziilor etc. 

Rezultatele cercetărilor au arătat că managerii de succes au un înalt nivel al 
inteligenţei emoţionale, manifestă autocontrol în plan emoţional, ambiţie moderată 
şi anxietate redusă, fiind bine adaptaţi la stres. De aceea, dată fiind importanţa 
acesteia în activitatea managerului de succes ar trebui ca în selecţia şefilor de la 
diferite niveluri să fie incluse şi probe pentru evaluarea ei. 
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De cealaltă parte a baricadei se află liderul sindical, adus în centrul preocupărilor 
psihosociologilor de rolul său important în organizaţiile profesionale, de el 
depinzând în mare măsură soluţionarea conflictelor de muncă. Având puterea de a 
amplifica sau atenua crizele organizaţiei respective, a devenit subiect al cercetărilor, 
care au încercat identificarea anumitor tipologii. Astfel, din interpretarea datelor 
obţinute, a rezultat că: 

a) jumătate din liderii sindicali au un stil de viaţă extravert fiind persoane 
sociabile şi active, care caută noi experienţe; 

b) cealaltă jumătate au un stil de viaţă introvert, fiind persoane retrase şi 
reflexive, care evită experienţele noi; 

c) majoritatea liderilor sindicali folosesc un stil senzorial de procesare a 
informaţiilor, preferând să fie concreţi şi realişti, focalizaţi pe prezent, 
lucrând constant şi secvenţial, orientaţi spre rezultate şi având tendinţa de a 
fi competiţionali; 

d) majoritatea liderilor sindicali folosesc un stil logic de luare a deciziilor, 
având tendinţa de a fi obiectivi, impersonali şi analitici, apreciind cinstea, 
dreptatea şi egalitatea; 

e) majoritatea liderilor sindicali au un stil raţional de interacţiune. 
Creativitatea, o altă temă pe care o regăsim constant în paginile Revistei de 

Psihologie în ultimul deceniu, justifică interesul şi atenţia psihologilor prin faptul 
că a devenit una din problemele majore ale contemporaneităţii, depăşind cu mult 
sfera psihologiei (Gheorghe Neacşu, Carmen Maria Mecu, Beatrice Balgiu, Valeriu 
Mircea Popa, Vlad Petre Glăveanu, Daniela Neagu). 

Considerată forma cea mai înaltă a activităţii umane, creativitatea este 
studiată nu numai sub diferitele ei aspecte psihologice, structurale (ca proces, 
produs, potenţialitate general-umană, dimensiune a personalităţii), ci şi din perspectiva 
implicaţiilor în sfera economică, socială, culturală, educaţională etc. 

Cercetările din ultimul deceniu s-au orientat cu precădere asupra implicaţiilor 
sale practice: stimularea disponibilităţilor analitico-sintetice în creativitate cu ajutorul 
desenului şi imageriei vizuale; creativitatea artistică şi spiritualitatea; analiza 
desenelor ca produse ale activităţii; opera de artă ca sursă de transpunere în lumea 
imaginarului; procesul de creaţie artistică; structura artistic-aptitudinală; tipologii 
ale imaginarului etc. 

Este cunoscut că procesele creative implică în acelaşi timp analiza, cât şi 
sinteza. După unii autori, o capacitate analitică foarte înaltă în defavoarea operaţiei 
sintetice a gândirii este în detrimentul performanţei creative. 

Cercetările asupra corelaţiei dintre unele aspecte ale muncii intelectuale – 
respectiv inteligenţa şi creativitatea – şi succesul profesional au condus la concluzii 
interesante din punct de vedere teoretic şi practic. Astfel, s-a constatat că: 
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− succesul profesional depinde într-o măsură mai mare de modul de gestionare a 
dotării intelectuale, decât de nivelul ei; 

− creativitatea este mai strâns asociată cu succesul profesional decât inteligenţa 
(inteligenţa este asociată mai strâns cu succesul academic decât cu cel 
profesional); 

− creativitatea este un predictor mai bun pentru succesul profesional decât 
inteligenţa. 

Cu privire la procesul de creaţie, atenţia psihologilor  a fost reţinută de 
particularităţile şi rolul percepţiei şi reprezentării, imaginaţiei şi emoţiei în creaţie. 

În calitatea ei de componentă inalienabilă a structurii artistice, trăirea afectivă 
dispune de un set de caracteristici psihoestetice care-l disting pe artist de omul de 
rând: caracterul ei imaginar, un optim afectiv ca „măsură” a intensităţii, saturarea ei 
cognitivă căreia îi datorează factura de atitudine afectivă, comunicativitatea şi 
virtualitatea expresivă. 

Un factor favorizant al creativităţii este starea de relaxare. În ultimul timp 
metodele de relaxare şi metodele sugestive  în general şi-au probat credibilitatea ca 
metode de stimulare a creativităţii. 

Psihologia cognitivă, un alt domeniu de interes şi actualitate al psihologiei, 
este un domeniu cuprinzător, care vizează arii de subiecte diferite – memoria, 
percepţia, atenţia, recunoaşterea patternurilor, conştiinţa, limbajul şi gândirea umană. 
Psihologii cognitivişti încearcă să explice comportamentul uman inteligent, făcând 
referire la un sistem cognitiv care intervine între inputul environmental şi comportament. 
Este şi meritul Revistei de Psihologie de a fi contribuit substanţial la dezvoltarea 
acestui domeniu prin conţinutul studiilor publicate, variate şi complete ca tematică 
şi abordare. Amintim aici: identitatea personală în ştiinţele cognitive; stilul cognitiv 
şi creativitatea în domeniul tehnic; aspecte legate de elaborarea unui sistem 
inteligent de instruire; imagerie, intuiţie şi raţiune în tehnici de rezonanţă cognitivă 
benefică – achiziţia cunoştinţelor primordiale din perspectiva teoriei arhitecturii 
cognitive; gândirea strategică; hipermnezia hipnotică etc. (Grigore Nicola, Ana-Maria 
Marhan, Marius Gheorghe, Elena Mocan, Camelia Brigitte Urban, Dan David, 
Ştefan Vlăduţescu, Beatrice Balgiu, G. G. Constandache, A. Bolboceanu, Valeria 
Negovan, Alexandru Iordan). 

Astfel, atenţia, un fenomen psihic controversat, eterogen şi multidimensional, 
necesită pentru o înţelegere profundă şi adecvată participarea specialiştilor din 
domenii variate precum neuroştiinţe, psihologia cognitivă, teoria informaţiei, 
informatică ş.a. 

Complexitatea atenţiei presupune recurgerea la metafore şi modele, care sunt 
folosite de cercetători în vederea identificării aspectelor relevante, încadrării în 
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ipoteze şi interpretării datelor. În acest context, cercetările din ultimele decenii din 
domeniul psihologiei cognitive asupra atenţiei – definită ca un proces selectiv – 
sunt orientate pe un set de metafore fundamentale, esenţiale. 

Atunci când teoriile atenţiei se raportează la anumite probleme de rezolvat, 
atât problemele cât şi soluţiile propuse sunt consecinţe ale logicii metaforelor 
implicate. Rezultă astfel că, într-o cercetare metaforele nu sunt o opţiune, ceva 
facultativ, ci o necesitate, înseşi mijloacele prin care înţelegem atenţia. 

O altă probleme studiată de psihologia cognitivă este inteligenţa. Cercetările 
au demonstrat că o caracteristică unică a acesteia este abilitatea de a-şi recunoaşte 
propriile limite şi de a-şi (re)proiecta mediul, astfel încât să depăşească aceste 
limite. Ca urmare, este necesar ca orice analiză a activităţii cognitive să includă o 
teorie a modului în care individul uman utilizează resursele disponibile în mediu 
pentru a-şi extinde performanţa cognitivă – fie că este vorba despre alţi indivizi, fie 
de sisteme informatice sau calculatoare. 

Utilizatorul uman, în interacţiune cu tehnologia informatică formează un 
sistem cognitiv puternic, capabil să realizeze sarcini care depăşesc cu mult 
capacitatea cognitivă a persoanei în absenţa unui suport extern. Acest fapt a fost 
accentuat de disciplinele cognitive încă din anii ’80 care au  evidenţiat  în mod 
repetat relaţia dintre cogniţie şi context. Abordarea, cu alte cuvinte, a cogniţiei ca 
fenomen „situat în context”. 

Imageria este o altă temă abordată de psihologia cognitivă, fiind considerată 
o metodă de sondare a subconştientului care poate oferi accesul spre lumea 
simbolurilor. Sau, altfel spus, a adevărurilor care nu ajung la lumina raţiunii, având 
totuşi un important rol de autoreglaj. 

Investigaţia realizată pe un lot de 189 de subiecţi, ce practică tehnici de 
rezonanţă cognitivă benefică, utilizând în acest scop instrumente precum empatia, 
stilul cognitiv, importanţa creativă şi personalitatea, a relevat câteva concluzii 
interesante şi inedite. 

Astfel, lotul studiat reprezintă o populaţie cu empatie  superioară,  apropiată 
ca pondere de cea a actorilor şi regizorilor sau profesorilor în general. 

Mai mult, corelaţia puternică dintre stilurile cognitive strategic şi tactic ne 
arată existenţa unei bune organizări a capacităţii intelective. Subiecţii prezintă o 
personalitate echilibrată, relevată de corelaţia semnificativă dintre stilurile puse în 
evidenţă de scorul imaginii de sine. De asemenea, stilul intelectual corelează 
semnificativ cu gradul de creativitate, ceea ce relevă existenţa unui potenţial 
intelectual orientat spre productivitate. 

Remarcăm, în acelaşi cotext al problematicilor provocatoare pentru psihologia 
contemporană, şi ale căror ecouri se regăsesc întotdeauna şi în Revista de 
Psihologie, un domeniu nou, cel al fiabilităţii umane. 
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Concept preluat din inginerie, s-a dorit iniţial o prelungire  a conceptului de 
fiabilitate tehnică în sistemele sociotehnice. În prezent se referă la o gamă largă de 
aspecte, în principal la probabilitatea ca un individ, o echipă sau o organizaţie 
umană să realizeze o misiune în condiţii date şi în limite acceptabile, pe o anumită 
perioadă de timp. 

Fiind un domeniu nou, de studii interdiciplinare, în care psihologia ocupă un 
loc preferenţial, începând cu cea educaţională, organizaţională şi socială, se simte 
lipsa unor clarificări conceptuale şi metodologice. 

De exemplu, este necesar să se adâncească înţelegerea unei serii de condiţii 
care diferenţiază într-un mod deosebit funcţionarea subiectului uman în activitate, 
cum ar fi susceptabilitatea la eroare, influenţa stilurilor cognitive asupra eficacităţii 
şi eficienţei, trăsăturile de personalitate şi fiabilitatea umană; din punctul de vedere 
metodologic există o necesitate stringentă, de exemplu, de clarificare a modalităţilor de 
testare şi evaluare a fiabilităţii umane. 

De aceea, publicarea în paginile revistei a informaţiilor legate de acest 
domeniu este nu doar informare, ci şi o provocare lansată specialiştilor. 

Una din ramurile aplicative ale psihologiei, care s-a dezvoltat la graniţa dintre 
psihologie şi psihiatrie este psihoterapia (Carmen Popovici, Odette Gârlaşu, Iuliana 
Oprea, Claudia Elena Biriş). 

Concepută iniţial ca o modalitate de intervenţie terapeutică complementară 
tratamentului medicamentos aplicat bolnavilor din clinicile de psihiatrie, ea şi-a 
extins aria de acţiune şi în afara lor, devenind astăzi o modalitate de optimizare 
personală, autocunoaştere şi de rezolvare a unor probleme personale sau relaţionale. 

După cum se ştie, în orice act terapeutic relaţia pacient-terapeut este influenţată 
atât de personalitatea terapeutului, cât şi de a pacientului, respectiv a contextului 
social în care ea evoluează, indiferent de natura terapiei. 

Ceea ce dă măsura progresului într-o terapie este surprinderea conflictelor 
intraindividuale. Cercetările prezentate în Revista de Psihologie propun în această 
direcţie introducerea şi utilizarea unei tehnici noi, cu rol esenţial pentru îndeplinirea 
scopului final al unei terapii, şi anume metafora terapeutică. 

Metafora înseamnă în primul rând simbol. Prin intermediul ei se pot accede 
căi nebănuite ale înţelegerii în intercomunicarea umană, în general, şi cea 
terapeutică, în special. În cadrul intervenţiei terapeutice metafora dezvoltă noi 
asociaţii în sistemul de convingeri şi aşteptări ale pacientului, fixând atenţia şi 
stimulându-i gândirea. 

Ea produce conştientizări, reconstruieşte mentalitatea şi reaşează sistemul 
atitudinal, ce se reflectă fidel în progresul terapeutic, respectiv în viaţa de zi cu zi a 
subiectului. 
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O altă problemă în psihoterapie, care se pune în egală măsură atât 
terapeutului cât şi pacientului, în contextul unei societăţi tot mai informatizate, este 
cel al psihoterapiei asistată de tehnologie. Fie că se numeşte terapie digitală sau on 
line, consiliere prin internet sau terapie cibernetică, ea se referă în esenţă la acelaşi 
lucru: psihoterapie bazată pe acţiuni sincrone la distanţă. 

Studiile realizate până în prezent au dovedit că mediul virtual poate fi eficient 
în rezolvarea unor probleme precum agorafobia, tulburările sexuale, claustrofobia, 
tulburările alimentare, acrofobia, tulburările de panică ş.a 

Terapeutul de orientare comportamentală, spre exemplu, poate utiliza realitatea 
virtuală pentru a activa structura bazală a fricii la un pacient, prin confruntarea cu 
stimulul generator de teamă. Cel de orientare cognitivă o poate utiliza pentru a 
analiza funcţionarea sistemelor mnezice şi a reconstrui modul de procesare a 
informaţiei. Terapeutul de orientare experenţială o poate utiliza pentru a izola 
pacientul de lumea externă şi a-l ajuta să exerseze acţiuni corecte iar cel de 
orientare psihodinamică  poate utiliza realitatea virtuală ca pe un sistem simbolic 
complex pentru a urca sau scoate la suprafaţă stări afective. 

Viitorul realităţii virtuale şi al psihoterapiei computerizate, conform unui 
studiu realizat în 2002 de Norcross este mai mult decât optimist (locurile 3 şi 5), 
semnificativ fiind faptul că abordările psihoterapeutice tradiţionale vor fi din ce în 
ce mai puţin utilizate (locurile 33−35). 

O altă temă de mare actualitate şi interes pentru societatea contemporană, 
este problema stresului. Studiile publicate în Revista de psihologie au urmărit în 
principal două direcţii. Pe de o parte, revelarea structurilor anatomo-fiziologice 
implicate în răspunsurile emoţionale în situaţii de stres (respectiv sistemul limbic, 
baza neurală pentru comportamentul şi experienţa emoţională) iar pe de altă parte, 
identificarea factorilor care produc stresul uman şi strategiile individuale de 
diminuare sau evitare a lui (Constantin Voicu, Virginia Rotărescu, Adelina Bojan,  
Dana-Irina Scorţan, Adrian Prisăcaru). 

Nevoia de a influenţa calitatea vieţii, de a scădea mortalitatea, au provocat 
cele mai diverse ştiinţe – biologia, medicina, psihologia, sociologia, ecologia sau 
gerontologia – în încercarea de a identifica mecanismele sănătăţii şi ale bolii. 

Teoria stresului, lansată de Hans Selye (1956) a cunoscut între timp o continuă şi 
complexă metamorfoză şi îmbogăţire, ajutată de progresele în cunoaşterea unor 
procese psiho-biologice fundamentale. 

În acest context, un studiu experimental realizat pe 60 de subiecţi ce suferiseră o 
intervenţie chirurgicală la nivel abdominal inferior a permis identificarea factorilor 
ce determină stresul psihic în percepţia algică. Contrar aşteptărilor, relevanţă au 
avut atitudinea faţă de viaţă, preocupările, căutarea  de sine şi familiaritatea cu 
procesul cunoaşterii. 
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Faptul că personalitatea rămâne un factor important în determinarea sănătăţii 
sau în medierea expunerii, reactivităţii şi abordării evenimentelor stresante, este şi 
concluzia unui alt studiu privind controlul stresului pe câmpul de luptă. 

Astfel, studiind rolul predispoziţiilor individuale în situaţiile stresante, concluziile 
arată că personalitatea influenţează atât expunerea la evenimente stresante şi modul 
de reacţie individuală cât şi alegerea diferită a strategiilor de adaptare şi implicit a 
eficienţei acestora. 

De aceea, printre sfaturile referitoare la conduita antistres, un rol important 
revine procesului autocunoaşterii. Acesta presupune angajarea faţă de sine, prin 
implicarea în orice acţiune întreprinsă, maturitate afectiv-comportamentală precum 
şi capacitatea de a persista indiferent de obstacolele ce stau în calea scopului 
propus. Odată formată „robusteţea” individului, ea se afirmă drept mediator între 
stresul psihic şi sănătate. 

Este şi concluzia unui alt studiu referitor la resursele adaptative în înfruntarea 
stresului la vârsta a treia. Realizat pe un eşantion de 143 de vârstnici (cu o medie 
de vârstă de 68 de ani), a reliefat că resursele cognitive sunt cele care contribuie cel 
mai mult la menţinerea unei imagini de sine pozitive, cu efecte benefice asupra 
eficienţei integrării sociale. 

Resursele cognitive, înalt valorizate la această vârstă, sunt principalele capacităţi 
pe care aceştia se bazează în înfruntarea evenimentelor psihotraumatizante. 
Vârstnicii asociază în principal resursele cognitive cu cele sociale şi fizice, mai 
puţin cu cele emoţionale şi deloc cu cele spiritual-filosofice. 

Domeniul psihologiei medicale se regăseşte în paginile Revistei de Psihologie 
din ultimul deceniu prin studii şi articole ce abordează probleme de larg interes. 
Amintim doar câteva: comportamentul suicidar în stările depresive; depresia din 
perspectiva neuroştiinţelor; creierul – organ al psihicului; stresul neurochirurgical; 
hipnoza – posibil tratament al spasticităţii musculare; factori psihosociali care 
condiţionează aderenţa la tratament în bolile somatice ş.a. (Mihai Golu, Constantin 
Enăchescu, Alexandra Retezeanu-Stanca, Leon Dănăilă, Gabriela Coman, Nicolae 
Rusca, Doina Constantinescu, I. B. Iamandescu, Ştefan Vlăduţescu, Ovidiu Popa 
Velea, Elena Schifirneţ, Elena Claudia Biriş, Virginia Rotărescu, Ligia Tătăranu, 
A. V. Ciurea). 

Deşi în practica medicală domeniul psihologiei medicale poate fi întâlnit 
oriunde intervine, într-un fel sau altul, un factor psihologic, este cert că psihologia 
medicală de azi se dezvoltă prin întrepătrunderea şi cu alte domenii de cunoaştere 
şi cercetare. Psihopatologia, psihanaliza şi psihologia dinamică, etiologia, sociologia, 
psihologia experimentală sau neurofiziologia sunt doar câteva dintre acestea. 

În cazul tratării depresiei, spre exemplu, un rol important revine şi neuroştiinţelor. 
Geneticienii şi neurofiziologii nu au cum să propună psihoterapii – acesta este rolul 
psihologilor, dar aceştia, la rândul lor, nu pot propune psihoterapii eficiente dacă 
nu cunosc cauzele tulburărilor respective. 
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Stabilirea diagnosticului este un alt motiv pentru care este necesară cunoaşterea 
substratelor biologice ale unei tulburări psihice. Cercetările experimentale, de 
exemplu, efectuate de neuroştiinţe, biologie sau genetică au nevoie de cel puţin un 
psiholog pentru diagnosticarea grupurilor experimentale. În cazul în care psihologul 
respectiv nu cunoaşte etiologia unei tulburări, diagnosticul poate fi greşit şi 
întreaga cercetare compromisă. 

Al treilea motiv pentru care cunoştinţele neurofoziologice sunt necesare îl 
reprezintă activitatea de prevenţie şi cea de optimizare. Cunoaşterea factorilor de 
risc în dezvoltarea unei anumite tulburări permite adoptarea unor programe 
eficiente de prevenire. 

O problemă de mare actualitate în practica medicală, surprinsă şi în paginile 
Revistei de Psihologie, este problema aderenţei la tratament. Peste 50% din 
pacienţii spitalizaţi au un grad variabil de lipsă de aderenţă la tratament, fapt care 
se explică prin acţiunea unor factori de ordin psiho-social: vârstă, sex, ocupaţie, 
suport social perceput, statut socio-economic. Situaţia la graniţa dintre obiectiv şi 
subiectiv, dintre individ şi mediul său de viaţă, necesită o intervenţie personalizată 
şi susţinută a medicului şi mai ales a psihologului clinician. În virtutea aspectului 
bio-psiho-social al bolii, relaţia medic – pacient nu mai este asimetrică, depăşind 
modelul intervenţionist tradiţional, în sensul că pacientul nu mai este plasat în rolul 
„copilului neajutorat”. Dimpotrivă, se preferă încă de la debutul bolii, instituirea 
unui parteneriat medic – psiholog – pacient, în care pacientul participă activ la 
propria vindecare, asumându-şi interior tratamentul şi responsabilitatea  în cadrul 
terapiei. În acest sens, se iau în considerare particularităţile psihologice şi 
socioculturale ale pacientului sau elemente precum calitatea vieţii, motivaţia pentru 
vindecare, sistemul de convingeri şi credinţe. 

Judecând după datele statistice, acest nou mod de abordare a terapiei şi-a 
dovedit deja eficienţa în practica medicală. În special în bolile cu speranţă de 
vindecare mică, intervenţia psihologică, adresată aderenţei la tratament, cuplată cu 
cea medicală, adresată simptomelor, pot aduce după sine beneficii certe cum ar fi 
reducerea morbidităţii şi mortalităţii, a costurilor spitalizării, dar mai ales 
schimbarea atitudinii faţă de finalitatea actului medical. 

Deşi fenomenele psihice sunt prin excelenţă subiective, cercetările au dovedit 
că ele pot fi măsurate şi evaluate matematic, testul psihologic oferind o măsură 
standardizată a anumitor caracteristici ale omului, relevante pentru societate sau 
pentru el însuşi. 

În cei mai bine de 100 de ani care au trecut de la înfiinţarea primului 
laborator de psihologie (Leipzig, 1879), tehnicile de investigaţie psihometrice şi 
proiective au luat un avânt considerabil. 
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Importanţa psihodiagnozei şi legăturile ei cu celelalte ramuri ale psihologiei, 
este dată de înseşi funcţiile principale: 

– evaluarea corectă a trăsăturilor şi capacităţilor psihice individuale; 
– relevarea cauzelor ce susţin o anume realitate psiho-comportamentală; 
– anticiparea evoluţiei psiho-comportamentale a subiectului în anumite condiţii; 
– utilizarea datelor în consilierea educaţională şi profesională; 
– utilizarea în consilierea psihologică şi psihoterapie; 
– evaluarea şi validarea unor programe de învăţare şi formare profesională; 
– formularea unor capacităţi de cunoaştere şi autocunoaştere etc. 
(Margareta Dincă, Delia Stratilescu, Adriana Negrilă, I. P. Vasilescu, Mictat 

Gârlan, Diana Mihalcea, Alexandru Mihalcea, Bogdan Danciu, Marius Gheorghe, 
Oana Mateescu, Cornelia Eugenia Munteanu, Camelia Popa, Valeria Savu).  

Utilizarea în ultimul timp, pe scară tot mai largă a instrumentelor psihodiagnostice 
şi în domenii tot mai variate, a orientat preocupările specialiştilor spre adecvarea 
conţinutului acestui domeniu necesităţilor practice. Studiile publicate în revistă se 
remarcă nu doar prin originalitate şi actualitate, ci şi printr-un înalt nivel profesional. 
Amintim aici câteva dintre ele: diagnosticul intelectual şi factorii socio-culturali; 
adaptarea pe populaţia românească a probei Inventarul de personalitate „Five-
Factor”; elaborarea grilei de diagnostic şi tratament în tulburarea prin anxietate de 
separare; simbolismul arhetipal şi Testul Rorschach.I; analiza de fidelitate a 
chestionarelor PPN-50 pentru diagnoza de valori, trăsături şi relaţii etnice; valoarea 
şi limitele testelor de desen tematic în psihodiagnoza unor grupe de afecţiuni 
psihice; scală pentru măsurarea intensităţii sentimentului de dragoste etc. 

Valoarea testelor psihologice este dată de capabilităţile lor de a revela trăsături 
statice ori dinamic-operaţionale ale individului, care să constituie o bază solidă 
pentru prevenirea comportamentului acestuia. În acest context, testele proiective – 
asupra cărora şi-au focalizat atenţia numeroşi cercetători în ultimii ani, îşi fundamentează 
validitatea pe utilitate, pertinenţă şi concludenţă. 

Principalele lor caracteristici concrete sunt: sensibilitatea (capacitatea de a 
distinge şi proba nuanţe individuale), fidelitatea, asociativitatea (capacitatea de a se 
asocia şi duce la concluzii care să fie confruntate şi prin alte tipuri de teste). 

Fascinaţia pentru Testul Rorschach, spre exemplu, este generată de posibilitatea 
acestuia de a descifra dezvoltarea unui număr mare de raporturi şi funcţii psihice, 
precum şi aspecte subtile legate de conţinuturile profunde pe care se fundamentează 
personalitatea. 

Studiile care şi-au propus verificarea valorii şi limitelor testelor de desen 
tematic în evaluarea psihodiagnostică a unor grupe de afecţiuni psihice (tulburări 
de personalitate, schizofrenie, tulburări psihice pe fond organic cerebral) au ajuns 
la concluzii cu importantă valoare practică. 

Astfel, deşi testele de desen tematic sunt utilizate – cel puţin în ţara noastră – 
în psihodiagnoza adultului mai mult empiric şi ocazional, au o reală utilitate în 
evaluarea diferenţial-psihodiagnostică între categoriile de afecţiuni psihice investigate. 
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De asemenea, rezultatele obţinute au arătat că există o relaţie certă între 
nivelul dezvoltării şi eficienţa psiho-intelectuală actuală şi anumite variabile ale 
expresiei grafice, relaţie care justifică folosirea unor teste de desen ca „teste de 
dezvoltare” sau a utilizării informaţiilor pe care acestea le oferă în psihodiagnoza 
regresiilor afectiv-comportamentale. 

Trebuie precizat însă că Testele de Desen, deşi foarte apreciate ca procedee 
adecvate problematicii psihodiagnostic–psihopatologice, nu pot fi absolutizate. Cu 
alte cuvinte, nu indică corelaţii directe, certe şi univoce între caracteristicile 
expresiei prin desen şi diagnosticul clinic, ele având numai un caracter indicativ–
orientativ. 

Deşi nu avem pretenţia de a fi epuizat toate problemele pe care şi le-a 
presupus demersul nostru, spaţiul editorial restrâns ne obligă la o încheiere. Aşadar, 
putem spune în concluzie că nota definitorie a ultimului deceniu de activitate 
publicistică a Revistei de Psihologie este profesionalismul cercetătorilor – mulţi 
dintre ei doctori sau doctoranzi – şi abordarea originală, creatoare şi complexă a 
tuturor aspectelor ce ţin de psihicul uman. De aceea ne manifestăm convingerea că 
şi pe viitor Revista de Psihologie îşi va aduce o merituoasă contribuţie la 
dezvoltarea şi impunerea psihologiei ca un important instrument de cunoaştere şi 
autocunoaştere. 
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REZUMAT 

Articolul de faţă îşi propune relevarea problematicilor studiilor şi cercetărilor publicate în 
ultimii 10 ani în Revista de Psihologie. 

Pe de o parte, ele se înscriu pe linia eforturilor conjugate ce au caracterizat perioada 
postdecembristă de repunere a psihologiei româneşti în drepturilor ei fireşti, iar pe de altă parte, 
reflectă avântul considerabil pe care cercetarea psihologică l-a luat în toate ţările în ultimul deceniu. 



 



FICŢIUNEA – OPERAŢIE DE COMUNICARE PERSUASIVĂ 

ŞTEFAN VLĂDUŢESCU 

THE FICTION – PERSUASIVE COMMUNICATIONAL OPERATION 

Abstract 

The article deals with fiction as one of the four basic operations of persuasion (beside lie, 
seduction and myth). The installation and the operating of fiction is founded on a landed proneness 
for listening to stories and for narrating, for the need for a story. The fiction enchants by stimulating 
the experience and by offering a fulfilment potential for what reality doesn’t sometimes allow. 
Typologically, related to the place where is inserted in the communication, it is acknowledged that 
fiction has four forms: the story, the tale, the history (possibly with an imaginary component, coming 
even from religion) and the fantastic. 

Omul descoperă obiectul practicii sale verbale ca pe o povestire. Istoria 
personală, ca oricare alta, s-o spunem, este o poveste în care atenţia asupra 
detaliilor urcă prin acumulare spre imaginar. Modul povestirii pendulează 
neintenţionat între factual şi ficţional: ştim faptele şi inventăm cinematografic 
scenele. Vocea narativă face faptă din dialog şi ficţiune, din relatare. Dar să nu fim 
prea exigenţi! Aceasta este istoria noastră: o povestire cu caracter factual şi 
ficţional. Producţia verbală configurează realitatea, istoria, prin intermediul a trei 
tipuri de enunţuri: de realitate, de ficţiune şi de dicţiune. Deosebirea dintre ele vine 
de acolo că primele „descriu pe deasupra (în afară de propriul conţinut 
comunicaţional – adăugirea noastră) o stare de fapt obiectivă”, iar cele de ficţiune 
„nu descriu nimic altceva decât o stare mentală” (Genette, 1994, p. 125).  

Realitatea este acţiune, ficţiunea este trăire (emoţie, grijă, nelinişte, teamă). 
Enunţurile de realitate aparţin subiectului acţional, sunt susţinerile lui şi ale istoriei, 
celelalte reprezintă dovezi istorice, sunt utilizate ca documente istorice. În 
sistemele modelatoare secunde, precum istoria, raportul dintre discurs şi limbajul 
sistemului dat se construieşte cu totul altfel decât în sistemul pur al limbii naturale, 
unde funcţionează „principiul simultaneităţii cu comunicarea” (Lotman, 1975, p. 70): 
vorbirea şi comunicarea sunt concomitente. În istorie, în viaţa de zi cu zi, ca şi în 
religie ori mit, cultura are efect modelator ulterior, post-temporal. Istoria personală 
se scrie la timpul trecut sau măcar în ideea unui trecut. 

Rev. Psih., t. 55, nr. 1 – 2, p. 163–170, Bucureşti, ianuarie – iunie 2009 
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Situaţia de comunicare pe care o creează un om care îşi povesteşte trecutul 
este ilustrativă, paradigmatică pentru construcţia ficţiunii şi modelarea gândirii 
informativ-istorice. Informaţia pe care o furnizăm când povestim vizează adevărul 
„istoric”, dar într-o aceeaşi schemă poate intra producţia oricărui adevăr. Faptele 
relatate, productele informaţionale (produsele pe cale de a se face, care nu s-au 
făcut încă în totalitate) sunt modelate de diferiţi operatori procesuali, elemente ale 
sistemului informaţional. 

Discursul personal – „istoric” al oricărei relatări se ţese ca o comunicare, aşa 
încât pe suprafaţa lui se pot recunoaşte regulile conţinutului şi relaţiei ce se 
formulează. Prin permanenta sa pendulare între semiotizare şi desemiotizare, între 
ambiguizarea conţinutului, limpezirea relaţiei şi invers, instanţa comunicaţională 
creează un spaţiu polisemic şi multi-nivelar, un teren mlăştinos, o zonă de nisipuri 
mişcătoare, un receptor lucid doar cu o mare pierdere de timp va ieşi. Dar ce-l ţine 
pe ascultător ţintuit locului, ce îl face „să zăbovească”? În primul rând, nevoia de 
povestire. Ascultătorul, lectorul descoperă povestirea ca impas epistemologic şi ca 
paradox: o obţine fără să o ceară, o primeşte fără să o caute şi o utilizează fără s-o 
verifice. Marea încercare este pentru el de a se face subiectul imaginar al unei 
naraţiuni ce întotdeauna urmăreşte nu doar să treacă verosimilă, nu să fie 
veridictivă, ci pur şi direct să fie reală. De fapt, arată J.-N. Kapferer, verificarea 
informaţiei nu e un lucru de la sine înţeles, căci „cunoaşterea socială se întemeiază 
pe încredere şi nu pe dovadă” (Kapferer, 1993, p. 285).  

De obicei, cuvintele intră în practicile semiotice cu anumite semnificaţii.  
În povestire, ca relatare directă a vieţii, a istoriei, îşi diminuează sfera semantică 
aşa-zisă curentă şi primesc semnificaţii noi în mod direct legate de situaţia socială 
în care funcţionează. „O limbă – s-a afirmat de către A. Culioli şi J.-P. Declès 
(Apud Dospinescu, 1998, p. 308) – este în mod funciar ambiguă”. Oamenii produc 
definitoriu semnificaţii ambigue, ca translaţie a propriei naturi: „Oamenii, trăind şi 
trăind împreună, secretă sens. Acest sens este ambiguu” (Lyotard, 1997, p. 96). 
Aşadar, viaţa generează inexorabil trăiri şi semnificaţii ce se adună pe cursul unui 
sens ambiguu. Mijlocul de comunicare fundamentalmente uman este, la rândul lui, 
funciarmente ambiguu. În consecinţă, toate producţiile umane, în special cele 
discursive, dar nefăcând excepţie totalmente opozitiv nici cele acţionale, vor fi 
ambigue, se vor exprima ambiguu. Comportamentele comunicaţionale discursive 
sunt şi rămân în parte ambigue, în pofida oricărei explicaţii clarificatoare pe care ar 
da-o actorul, prestaţiei sale. Ba chiar uneori actele explicative măresc concentraţia 
de echivoc în comportamentele explicate. Im. Kant chiar preciza în Prefaţa la 
„Critica raţiunii pure”: „multe ar fi cu mult mai clare, dacă n-ar fi vrut să fie atât de 
clare” (1994). Pe de altă parte şi în plus, chiar limba, dincolo de ambiguitate induce 
ficţiune: R. Steiner (Steiner, 1983, p. 274) susţine că „limba este în mod fundamental 
fictivă” şi imprecisă: „Imprecizia fundamentală a limbii naturale este crucială 
pentru funcţiile creatoare de limbaj interiorizat şi exteriorizat” (p. 276). Steiner 
chiar postulează un impuls al limbii către „tăinuire şi ficţiune” (p. 280). 
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Roda Roberts (Roberts, 1985, p. 348) apreciază ambiguitatea ca fiind sub 
diferite forme principala cauză a neînţelegerilor. Ambiguitatea lingvistică apare ca 
efect a trei fenomene: 

− polisemia, atunci când diferiţi semnificaţi corespund unuia şi aceluiaşi 
referent, raportându-se la un singur semnificant; 

− sinonimia, atunci când unul şi acelaşi semnificant are două sau mai multe 
categorii de semnificat; 

− înscrierea în diferite contexte, situaţii şi cadre teoretice, solicitând partajarea 
de bagaje speciale de cunoştinţe. 

Punând degetul pe rana ce o deschide, ca o intervenţie chirurgicală, 
recunoaşterea ambiguităţii materialelor oricărei povestiri, trebuie să o vindecăm 
arătând: „omul ştie ce are de spus şi găseşte mijloacele pentru aceasta“ (Kiesler, 
1969, p. 43), dar spunerea sa nu poate scăpa de ambiguitate. 

Între discursul-istorie al individului şi personalitatea sa, în ambiguitate, 
legătura nu este directă: omul una spune şi, în parte, alta este. Din supravegherea 
comportamentului verbal al unui actor social, arată D. Jodelet (Jodelet, 1998, p. 52), 
confirmându-i pe J.-F. Lyotard şi pe Culioli-Declès, nu putem cunoaşte 
personalitatea acestuia decât în proporţie de 33%. Cercetările au arătat că din 
examinarea conversaţiei unei persoane ne putem forma o impresie sau o opinie 
despre aceasta. Conţinutul conversaţiei contribuie în proporţie de 6% la formarea 
impresiei şi de 9% la formarea opiniei; din analizarea acesteia se pot trage 
concluzii în legătură cu calităţi ale spiritului (1%) şi cu inteligenţa (5%), de 
asemenea, despre sistemul de gândire, părerile şi gusturile celui observat (9%), ca 
şi despre modul de viaţă şi anturajul acestuia (3%) (Jodelet, 1998, p. 52). Cu alte 
cuvinte, examinarea producţiei verbale nu ne poate conduce decât la o personalitate 
ambiguă, i-am zice noi, o personalitate care în cel mai bun caz este 33% din 
adevărata personalitate. Lipsită de componenta sa acţională în care să se verifice 
vorbirea, personalitatea rămâne suspendată, căci, după cum bunul simţ o afirmă, 
dar nu tot omul o conştientizează: drumul de la vorbă la faptă este lung. 

Continuând raţionamentul lui D. Jodelet, personalitatea = 33% VORBĂ 
(comportament verbal) + 67% FAPTĂ (comportament acţional). 

„Ceea ce este subiectul este seria acţiunilor lui”, statuează Hegel (Hegel, 
1996, p. 129). Omul nu se identifică în mod absolut cu ceea ce face, ci cu „seria 
acţiunilor sale”. Două lucruri se concentrează în formulă: 

− comportamentul acţional are coerenţă, unitate şi sens; 
− seria este formată din acte de natură substanţială, în direct raport cu voinţa 

interioară autentică. 
Acţiunea stă pe proiecte, interese, scopuri şi intenţii. „Dacă trec la acţiuni, 

caut principii”, adaugă Hegel (Hegel, 1996, p. 142). Hotărârea omului este fapta sa, 
fapta libertăţii şi constrângerii, fapta voinţei şi vinei sale. Omul prin „măr” s-a 
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îndepărtat de Dumnezeu, a dobândit cunoaşterea binelui şi răului, dar totodată s-a 
apropiat, căci a ajuns la puterea de a decide cum să acţioneze. Decizia care 
structurează acţiunea se aşază pe convingere şi pe valoare, ea stă mărturie că omul 
este el însuşi în tot ceea ce face. Presupoziţia acţiunii este convingerea, iar 
convingerea, accentuează probabil cel mai mare filosof al tuturor timpurilor, „este 
deopotrivă de a fi adevărată, ca şi de a fi părere sau eroare” (Hegel, 1996, p. 135). 
Convingerea adevărată şi părerea tind să se opună, alcătuind un tot: la fel şi 
acţiunea şi opinia. „Acţiunea cere pentru sine un conţinut particular şi un scop 
determinat” (p. 137), ea are o valoare în sine şi pentru sine, care constă în efectele 
la baza cărora se află. Totodată, ea este indiciu pentru voinţă: dacă acţiunile se 
concatenează „într-o serie de producţii fără valoare, atunci subiectivitatea voinţei 
este şi ea fără valoare; dacă, din contră, seria actelor este de o natură substanţială, 
atunci şi interioritatea individului este astfel” (p. 129). Acţiunea sa îl reprezintă 
întru totul pe om, căci, spune în altă parte, „raţiunea umană sănătoasă se îndreaptă 
către concret” Hegel, 1963, p. 33). Acţiunea îi dă mai multe determinaţii omului. 
Informaţia cea mai valoroasă este aceea care descoperă şi figurează acţiuni, căci 
„esenţa spiritului este fapta sa” (p. 39). Părerea şi opinia sunt nişte „gânduri 
accidentale”. Hegel nu crede în cuvinte. „Ce poate fi mai inutil decât să cunoşti o 
serie de simple păreri şi ce poate fi mai plictisitor?” (p. 23). Părerile, opiniile, ca şi 
acţiunile se coordonează în serii; seriile de păreri apar ca inutile şi plictisitoare, 
adică neinformative. Aici Hegel merge mai departe; ruptura de real şi raţional, prin 
totală relativizare a opiniei, părerii, credinţei şi luării de poziţie devine o reală 
ameninţare. Ele ar fi „reprezentări subiective”, „gânduri oarecare”: „o închipuire pe 
care eu o pot avea într-un fel sau altul, iar altcineva în alt fel; orice părere este a 
mea, ea nu este un gând în sine general, un gând care este în sine şi pentru sine”  
(p. 23). Iată o filosofie cu adevărat anti-mediatică!  

În opinia lui J.-A. Barnes, ficţiunile ar fi „afirmaţii neadevărate care nu au 
scopul de a induce în eroare” (Barnes, 1998, p. 151). Când aspectele imaginare ale 
unei relatări capătă preponderenţă, eliberarea de minciună şi mit dă ineluctabil în 
ficţiune. În acest caz, verosimilul care constituie domeniul persuasiunii este împins 
la limită. Ficţiunea duce reflectarea realităţii spre marginea reflecţiei verosimilizatoare. 
Mitul şi ficţiunea se întâlnesc în verosimil. Ambele sunt naraţiuni. Diferă însă prin 
scopul vizat. Mitul figurează prototipicalitatea. Ficţiunea se îndreaptă spre particular; 
ea se defineşte ca „naraţiune al cărei scop nu este atât să descrie trecutul, cât să 
afecteze prezentul” (Helms, 1997, p. 10). 

Intrarea relatării în regim de ficţiune constituie o procedură persuasivă 
elementară, o operaţie persuasivă. În persuasiune se urmăreşte un anume efect imediat. 
Prin operarea ficţională se caută un efect rapid şi real. Fictivitatea „ficţională” 
porneşte de la real şi se întoarce asupra realului. În demersul verosimilizator se iese 
din realitatea evenimentelor şi se construieşte o realitate ficţională. 
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Chiar şi cronica realităţii, istoria, evadează uneori în ficţional. După cum 
concluzionează Hayden White, în Metahistory (1973, p. 46), a se vedea şi Topics of 
Discourse (1978, p. 81−8): „toate lucrările de istorie au un element de ficţiune şi 
toate lucrările de ficţiune au un element de istorie”. Pe aceeaşi idee, Paul Ricoeur 
consideră că „ficţiunea, istoria şi timpul” constituie o „unică problemă” (1986, p. 14) 
şi că între „discursul istoric şi ficţiune” există un raport similar, de confruntare, 
precum „confruntarea între povestirea istorică şi povestirea de ficţiune în privinţa 
formelor literare” (2001, p. 289). Impregnarea ficţionalului de istoric este fundamentată 
prin faptul că orice edificiu ficţional se ridică din utilizarea unor materiale 
semnificaţionale şi cu instrumente discursive produse în cadrul realităţii şi, în 
special, pentru lucrul în perimetrul realităţii. Ficţionalul apare astfel ca o derogare 
de la utilizarea istorică a mijloacelor de producţie semnificaţionale. Pe de altă 
parte, din momentul în care ficţionalul s-a constituit ca domeniu al creaţiei 
semiotice, istoria s-a văzut cu atât mai mult ameninţată de denaturare.  

Înseşi textele de bază ale credinţei creştine sunt, ca „istorii”, ameninţate de 
ficţiune. Mai mult, în opinia unor specialişti, ele ar fi chiar minate de ficţiune. De 
exemplu Randel Helms emite teza că „evangheliile sunt, în mare parte, relatări de 
ficţiune privind o figură istorică, Iisus din Nazaret, cu intenţia să creeze un spor de 
înţelegere a personalităţii sale” (Helms, 1997, p. 10). Fără ca evangheliştii să fi fost 
„mincinoşi”, evangheliile „n-au nici un conţinut istoric” (p. 11); ele sunt lucrări de 
artă, scrieri de mare valoare ale culturii universale, naraţiuni produse de artişti 
literari deosebit de influenţi care şi-au pus arta în serviciul unei viziuni teologice. 

Limbajual, ficţiunea sau minciuna sunt calificate de J. Austin (2003) ca fiind 
acte de limbaj parazitare. Conform lui J. Searle (1972), minciuna şi ficţiunea sunt 
două activităţi de limbaj care adoptă în general forma de aserţiune sau de afirmaţie, 
fără a fi de fapt aserţiuni sau afirmaţii autentice. De fapt, regulile care domină 
reuşita sau eşecul actului de aserţiune nu sunt respectate în cadrul ficţiunii sau 
minciunii: în ambele cazuri, condiţia de sinceritate (conform căreia locutorul crede 
în veridicitatea spuselor sale) este violată. Locutorul unei minciuni sau al unui text 
de ficţiune nu crede în veridicitatea spuselor sale. Astfel, intenţiile din spatele 
minciunii şi al ficţiunii sunt intenţii diferite şi, în ciuda unei aparente similarităţi, 
minciuna şi ficţiunea nu trebuie confundate, contrar anumitor idei. În cazul 
ficţiunii, locutorul pretinde că face un act de aserţiune şi are deci intenţia de a 
pretinde că face un act de aserţiune, dar nu are intenţia de a înşela interlocutorul. În 
alţi termeni, locutorul unei ficţiuni va pretinde că face un act de aserţiune, dar nu 
va încerca să-l facă pe interlocutorul său să creadă că se confruntă cu un act 
autentic de aserţiune, în timp ce locutorul unei minciuni va pretinde că face un act 
de aserţiune şi va încerca să-l facă pe interlocutorul său să creadă că se confruntă 
cu un act autentic de aserţiune. Searle adaugă o altă dimensiune teoriei sale cu 
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privire la ficţiune: el remarcă pe drept cuvânt că nu toate frazele unui text de 
ficţiune sunt false. Dar, insistând asupra coexistenţei frazelor de ficţiune şi de 
aserţiune autentică în interiorul aceloraşi texte, respinge această posibilitate. Mai 
exact, nu se poate înţelege cum ficţiunea poate să nu-şi înşele interlocutorul şi se 
pare că teoria lui Searle eşuează să dea un răspuns în această chestiune importantă.  

Ficţionalul se infiltrează nu numai în istoric, ci şi în teologic. Dacă ne gândim 
că jurnalismul contribuie la istoricizare şi dacă luăm în seamnă că ficţionalul poate 
intra prin jurnalism în istorie, atunci vedem mai bine negativitatea persuasiunii. 

Ficţiunea este o operaţie fundamentată a persuasiunii. Ştirile sunt istorie 
reală, de fapt sunt istorie cu o componentă imaginară. John Hartley susţine că 
„ştirile şi ficţiunea sunt structurate în acelaşi fel” (Hartley, 1999, p. 125), ca nişte 
naraţiuni. Teza reputatului comunicolog englez se limitează la observarea unei 
asemănări constructive externe. Examinată mai îndeaproape, se poate constata că în 
cadrul de raportare creat, ficţiunea are aderenţă nu numai la procedura de 
prezentare jurnalistică, ci şi la mecanismul de producere. Există o alură structural 
narativă a ştirii care aduce jurnalismul în apropierea ficţiunii. Există însă, pe de altă 
parte, o tendinţă spre negativ a jurnalismului, manifestată prin exercitarea actului 
mediatic, nu doar în structurile narative ale ficţiunii, ci după metoda ficţiunii. 
Persuasiunea ignoră, deformează, ocoleşte obiectivitatea fie prin înlocuirea totală a 
realităţii cu ficţiunea, fie prin mixarea realităţii cu elemente ficţionale. 

O urmare firească a structurării narative a discursului jurnalistic o reprezintă 
faptul că unele ştiri sunt percepute ca povestiri, ca ficţiuni poliţiste. În acest cadru 
narativ al discursului jurnalistic apare drept natural ca „personajele” să se polarizeze 
în pozitive şi negative. Răufăcătorii sunt întotdeauna lipsiţi de noroc şi li se refuză 
salvarea, li se impune să dispară. Ceea ce supravieţuieşte este doar funcţia. Romanul 
poliţist şi ştirea se orientează în mare parte în raport de unul şi acelaşi pattern. 
Intriga opune persoane, personaje şi valori. Liniei antitetice poliţist−răufăcător îi 
corespunde o opoziţie axiologică bine−rău, normal−deviant, ordine−anarhie. 
Discursul jurnalistic se individualizează în mod negativ prin instaurarea unei 
opoziţii între „noi” şi „ei”: devine astfel negativ prin pierderea imparţialităţii. Pentru a 
păstra aparenţele, această opoziţie principială a persuasiunii este acoperită de o 
delimitare ce în fapt accentuează confuzul din care se alimentează negativitatea. 
Diferenţierea negativă prin excelenţă este instaurată prin separarea dintre acei „ei” 
care iniţiază acţiunile şi acei „ei” care deţin responsabilitatea acţiunilor. Iniţiatorii 
sunt de-responsabilizaţi, ei devin inocenţi. Se mizează aici pe un sofism care 
trebuie dezamorsat, pe ideea că orice iniţiator este şi un responsabil. Se mai 
creează, de asemenea, o opoziţie secundară: între prezent şi absent. Construcţia 
ficţională inferentivă produsă de discurs face ca semnificaţiile să fie desprinse mai 
ales din ce este absent. În subsidiarul raţionamentului sofistic stă considerentul că 
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ceea ce nu este selectat şi prezentificat este în mod intenţionat şi condamnabil 
reprimat. Prezentul este falsificat sub ameninţarea şi sub teroarea absentului. 
Absenţa nu numai că seduce prezenţa, absenţa ficţionalizează, mitizează şi minte 
prezenţa. Discursul negativ creditează în mod excesiv o absenţă incapabilă să se 
susţină singură. 

În ce priveşte discursul televiziv, John Hartley arată că structura narativă 
prezintă patru momente: încadrarea (stabilirea de către crainic a subiectului), 
focalizarea (concentrarea atenţiei pe un segment al subiectului), realizarea 
(instaurarea unei „realităţi” în ce priveşte subiectul) şi încheierea (închiderea unui 
sens şi deschiderea prin aceasta a unei posibilităţi de continuare „într-un alt 
episod”) (Hartley, 1999, p. 124−126). Aceste momente ale discursului jurnalistic 
fac clară similitudinea cu ceea ce caracterizează generic o structură narativă în 
opinia lui Roland Barthes: „secvenţele se dezvoltă în contrapunct; din punct de 
vedere funcţional, structura naraţiunii este similară unei fugi muzicale: ea reţine şi 
impulsionează deopotrivă” (Barthes, 1977, p. 103−104). Chiar dacă discursul 
jurnalistic se edifică narativ, el nu devine negativ decât atunci când faptele sunt 
umbrite de ficţiunea faptelor. 

Primit în redacţie la: 10. IV. 2008 
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REZUMAT 

Articolul abordează ficţiunea ca una dintre cele patru operaţii fundamentale ale persuasiunii 
(alături de minciună, seducţie şi mit). Instaurarea şi funcţionarea ficţiunii se bazează pe o funciară 
propensiune de a asculta poveşti şi de a povesti, pe nevoia de poveste. Ficţiunea încântă prin 
stimularea trăirii şi oferirea unui potenţial de împlinire pentru ceea ce uneori realitatea nu permite. 
Tipologic, se constată, în raport de locul unde se insertează în comunicare, ficţiunea prezintă patru 
forme: povestirea, povestea, istoria (eventual cu componentă imaginară, venind chiar din religie) şi 
fantasticul. 



CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

DELIA STRATILESCU, RUXANDRA GHERGHINESCU, Conflictul în adolescenţă, 
Bucureşti, Editura Academiei, 2007, 143p. 

Volumul „Conflictul în adolescenţă” apărut la prestigioasa Editură a Academiei, 
scris de Delia Stratilescu şi Ruxandra Gherghinescu, cercetătoare la Institutul de 
Filosofie şi Psihologie, este structurat pe şase capitole şi tratează despre conflict şi 
perceperea evenimentelor nedrepte de către adolescenţi în general, de cei 
supradotaţi în special. 

Primele trei capitole focalizate pe conflict, prezenţă organică în societate 
(prin marea sa diversitate de formă şi conţinut), cuprind puncte de vedere asupra 
conflictului, confruntării, naturii ambivalente a conflictului. Constatând existenţa 
unui parcurs sinuos al conflictului, Ruxandra Gherghinescu atrage atenţia asupra 
faptului că se asistă la o evidentă revigorare a cercetărilor în domeniu. 

Ruxandra Gherghinescu, autoarea acestei prime părţi, a recurs la o delimitare 
din ce în ce mai strictă a abordării conceptului de conflict, făcând şi o scurtă 
incursiune prin diversele teorii şi definiţii date conflictului. Ajunge la concluzia că, 
într-o viziune psihosocială, „conflictul exprimă acel gen de interacţiune a persoanelor 
sau grupurilor care reclamă neapărat o schimbare psihosocială în relaţiile dintre 
părţile implicate (impunerea, acceptarea de noi criterii)”. Se merge pe ideea, 
întâlnită şi la alţi autori, că obiectul conflictului trebuie interpretat ca un construct 
social în care intervin elemente obiective, interpretări şi reprezentări subiective, 
coordonări şi presiuni normative.  

Se arată că, din cauza complexităţii fenomenului, în demersul de clasificare a 
conflictului, trebuie avute în vedere o multitudine de criterii: natura şi structura 
mizelor, conţinut şi relaţie, nivel de manifestare – personal, interpersonal şi 
organizaţional etc. 

Partea a doua a volumului pe care îl supunem atenţiei este consacrată 
reacţiilor şi abreacţiilor în perceperea evenimentelor nedrepte şi factorilor de 
personalitate în adolescenţă. Capitolul al patrulea are la bază cercetări ale uneia 
dintre autoare, Delia Stratilescu, centrate pe mediul psihologic şi psiho-social al 
adolescentului în general şi al celui supradotat, în special. Aceste cercetări scot în 
evidenţă faptul că „jocurile posibile dintre influenţele exercitate de diferiţi factori, 
chiar dacă au în vedere un adolescent considerat statistic, fac ca unele configuraţii 
să fie aplicabile chiar la adolescenţii cu înalte disponibilităţi intelective şi creative.” 

Rev. Psih., t. 55, nr. 1 – 2, p. 171–172, Bucureşti, ianuarie – iunie 2009 
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Într-o abordare extrem de interesantă şi provocatoare, autoarea leagă 
conceptul de injustiţie de percepţia adolescentului supradotat a evenimentelor 
considerate a fi nedrepte. Se arată că un mare gol priveşte natura experienţei 
injuste, iar Delia Stratilescu a încercat, prin cercetarea ei, să suplinească această 
lipsă a datelor empirice, aplecându-se asupra unor loturi speciale alcătuite din 
adolescenţii supradotaţi şi a celor cu performanţe înalte, precum şi din adolescenţi 
antrenaţi în mod sistematic în pregătirea pentru o anumită carieră. Avem de-a face 
cu o cercetare extrem de riguroasă, cu o metodologie bine pusă la punct. 
Rezultatele au permis decelarea unor grade şi particularităţi diferenţiale proprii 
subiecţilor adolescenţi supradotaţi în comparaţie cu  cei cu performanţe obişnuite, 
apreciate prin prisma reactivităţii  la evenimente nedrepte. 

Capitolul al cincilea este dedicat surprinderii modului de cristalizare a unor 
trăsături de personalitate, factori în terminologia lui Cattell şi Eysenck, ale căror 
inventare şi chestionare au fost folosite de autoare. Prin compararea scorurilor 
medii totale ale eşantioanelor investigate, autoarea pune în evidenţă existenţa unui 
suport structural comun de la adolescenţii obişnuiţi la cei supradotaţi, dar şi 
existenţa unor seturi de factori cu grad sau nivel mai înalt de cristalizare care 
definesc specificităţile pentru cazul adolescenţilor performanţi. Delia Stratilescu 
menţionează, în finalul cercetării prezentate în acest volum, că datele generale 
obţinute pot reprezenta o deschidere pentru cercetări ulterioare care să investigheze 
diferenţele dintre adolescenţii supradotaţi, antrenaţi şi cei obişnuiţi în ceea ce 
priveşte tendinţa de afirmare, de agresivitate şi de relaţionare. 

Lucrarea pe care am supus-o atenţiei, consistentă, cu o bibliografie bogată, se 
adresează atât cercetătorilor, cadrelor universitare şi preuniversitare, precum şi 
studenţilor interesaţi de domeniul psihologiei sociale şi a personalităţii, în general, 
de studiul conflictului şi al mecanismelor sale, precum şi al personalităţii 
adolescenţilor, în special.  

Doina-Ştefana Săucan 



IN MEMORIAM 

DELIA FLORINA STRATILESCU-DUNGACIU (1949–2008) 

Ne-a părăsit de curând, după o îndelungată 
luptă cu suferinţa, dr. Delia Florina Stratilescu-
Dungaciu, cercetător ştiinţific principal II în cadrul 
Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin 
Rădulescu-Motru” şi membră a Asociaţiei Psihologilor 
din România.  

Spiritul colegei noastre Deliei Florina 
Stratilescu-Dungaciu va rămâne însă viu printre 
noi, datorită personalităţii ei puternice, nobleţei 
sufleteşti, profesionalismului demonstrat într-o carieră dedicată în întregime cercetării 
ştiinţifice, simţului deosebit de observaţie şi rigurozităţii dovedite în abordarea 
investigaţiilor psihologice experimentale.  

Absolventă a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Secţia Pedagogie, 
promoţia 1972, dr. Delia Florina Stratilescu-Dungaciu a fost, în perioada 1972–1974, 
redactor în cadrul secţiei de psihologie-sociologie a Centrului de Informare şi 
Documentare în Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice, pentru 
ca în intervalul 1974–1975 să devină cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de 
Psihologie al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice. Ulterior, Delia Florina 
Stratilescu-Dungaciu a ocupat, până în 1982, postul de cercetător ştiinţific în cadrul 
Institutului de Cercetări Pedagogice şi Psihologice al Ministerului Învăţământului. 
În 1982, imediat după episodul medidaţiei transcedentale, a fost transferată pe 
postul de bibliotecar în cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Bucureşti, 
unde a rămas angajată până în 1989. Din 1990 s-a reîntors în cadrul Institutului de 
Psihologie al Academiei Române, pe postul de cercetător ştiinţific.  

Dr. Delia Florina Stratilescu-Dungaciu a obţinut calitatea de cercetător 
ştiinţific principal II în anul 2000, după ce în 1999 îi fusese conferit titlul de doctor 
în psihologie cu o teză de doctorat privind structura aptitudinală a copiilor 
supradotaţi şi a disponibilităţilor creative ale acestora, teză pentru care referenţii au 
propus acordarea calificativului „Magna cum laudae”, datorită contribuţiilor 
originale ale autoarei.  
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În psihologia românească, dr. Delia Florina Stratilescu-Dungaciu este printre 
puţinii cercetători care s-au aplecat asupra problemelor copiilor supradotaţi şi 
talentaţi, prin studii experimentale complexe, având la bază un design riguros, 
adecvat investigaţiilor ştiinţifice, parcurgând cu acurateţe etapele necesare – de la 
fixarea obiectivelor şi ipotezelor şi până la alegerea metodelor pentru demonstrarea 
acestora, insistând cu spirit analitic asupra interpretării rezultatelor. Toate aceste 
etape, pe care dr. Delia Florina Stratilescu-Dungaciu le-a urmat cu rigurozitate în 
cercetările întreprinse – la care se adaugă profunzimea analizei şi acurateţea 
interpretării datelor experimentale – sunt măsura exprimată a unui volum de muncă 
imens, dar evident util pentru investigaţiile realizate.  

Punctul forte al cercetărilor domniei sale îl constituie surprinderea valenţelor 
intelective, creative, motivaţionale şi de personalitate proprii adolescenţilor 
supradotaţi şi adolescenţilor talentaţi. Dr. Delia Florina Stratilescu-Dungaciu a 
reuşit să demonstreze existenţa unui continuum cognitiv în adolescenţă, probând 
faptul că adolescenţii antrenaţi au anumite valenţe psihologice care exprimă nevoia 
de performanţă, văzută ca o condiţie internă care poate fi satisfăcută prin antrenare 
intelectivă. Rezumând, în întreaga sa activitate ştiinţifică dr. Delia Florina 
Stratilescu-Dungaciu a fost preocupată de gândirea creatoare (în ştiinţă şi artă), de 
tipologia specific umană, de psihologia socială, psihologia pedagogică, psihologia 
artei şi psihologia dezvoltării, cu predilecţie a adolescentului supradotat/ 
performant. În 1980, colega noastră a obţinut certificatul de inventator nr. 83328 
pentru o tablă de scris adaptabilă la medii de instruire diferite.  

Pentru a ne referi numai la perioada ulterioară ultimei promovări, dr. Delia 
Florina Stratilescu-Dungaciu a avut realizări profesionale remarcabile: a publicat 
zece rapoarte de cercetare şi studii ştiinţifice, două cărţi – Adolescentul supradotat 
(Artprint) şi Conflictul în adolescenţă (Editura Academiei), a participat cu lucrări 
la numeroase comunicări ştiinţifice, a scris articole în Revista de Psihologie a 
Academiei Române şi a devenit coordonator al colectivului de Psihologia personalităţii 
în cadrul Institutului de Filosofie  şi Psihologie „C. Rădulescu Motru”. Pe de altă 
parte, dr. Delia Stratilescu-Dungaciu s-a implicat constant în proiecte de cercetare 
internaţională. A fost director de programe de cercetare în cadrul granturilor 
„Higher Support Programme”, nr. 213 şi „Eurocomunicarea II”, al programului 
Inco-Copernicus al Uniunii Europene (1999–2002). De asemenea, a fost participant-
expert în programul „Tineret-Creativitate” desfăşurat în 2003–2005.  

Prin întreaga sa viaţă, pusă în slujba cercetării psihologice româneşti, dr. Delia 
Florina Stratilescu-Dungaciu rămâne un dascăl-model pentru tinerii cercetători şi 
un suflet nobil în amintirea vie a colegilor.  

Camelia Popa 


