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STUDII ŞI CERCETĂRI 

EMOTIONAL INTELLIGENCE OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA 
AND A GROUP PSYCHOTHERAPY PLAN IN 7 STEPS* 

ANDREEA-CORINA ROPOTEANU (ZANFIR)** 

Abstract 

It is generally known the fact that strong emotions, either positive or negative, as well as 
vulnerability to stress are often major factors in triggering, maintaining and emphasizing the 
symptoms of bronchial asthma. On a group of 99 patients suffering from moderately and severely 
persistent allergic bronchial asthma for more than 2 years, I applied a situational test of emotional 
intelligence, the NEO PI–R personality test provided by D&D Consultants and I also elaborated a 
psychosocial test form of asthma by which I evaluated the frequency of physical symptoms, the 
intensity of negative emotional symptoms arisen during or subsequent to the crisis and the level of the 
patients’ quality of life. I have presumed first that if the level of the emotional intelligence grew, this 
fact would have a significant positive influence on controlling the negative emotional symptoms 
arisen during or subsequent to the crisis and on patients’ quality of life. This was invalidated, the 
correlations between the mentioned variables being insignificant. Secondly, I have presumed the 
existence of positive significant correlations between the emotional intelligence coefficient and the 
personality dimensions: extraversion, openness, conscientiousness and a negative significant 
correlation between the emotional intelligence coefficient and the dimension of neuroticism. This 
presumption was totally confirmed.  

Cuvinte-cheie: astm, inteligenţă emoţională, psihoterapie, emoţii, anxietate. 

Keywords: asthma, emotional intelligence, psychotherapy, emotions, anxiety. 

1. EMOTIONAL INTELLIGENCE, ASTHMA AND EMOTIONS 

Many of the authors who have been trying to define emotional intelligence 
started from the question: „How is a human with a low general intelligence 
coefficient capable to manage surprisingly well in almost everything it develops 
and how is it possible for a human with a high IQ to struggle hard for getting poor 
results?” There are very few cases when the IQ influences success, the researches 
proving that this happens in a percentage of 20%, the rest of 80% being generated 
by other reasons. Generally, the personal, social, professional success is little 
influenced by the quantifiable performance and is influenced at a significant level 
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by variables such as: impulses control and satisfaction delay, knowledge of one’s 
own possibilities and the realistic evaluation of them, knowledge of and 
understanding emotions and self control, motivation, persistence, development of 
interrelation skills. All the afore mentioned elements may be reunited within the 
concept of emotional intelligence.  

While our intellect helps us solve problems, make calculations or process 
information, emotional intelligence (EQ) allows us be more creative and use our 
emotions for solving the problems. Emotional intelligence is „the ability to 
perceive and express, to assimilate emotions within thinking, to understand through 
emotions and to regulate the personal and other people’s emotions” (Mayer, 
Caruso, Salovey, 2000). 

When talking about the neurological base (grounds) of emotions, Goleman 
considers that the ancient centers of emotion started to advance from the olfaction 
lobe of the archaic brain or visceral brain (Goleman, 2001, p. 25). The visceral 
brain regulates the basic functions of our body such as breathing, metabolism, 
control of motor reactions, thus assuring survival. This rudimentary brain is comprised 
of two areas, hypocampus and amygdala, where the olfaction centers are located 
also, which were used for adaption to the environment of the primitive species 
(Roco, 2001, p. 136).  

The hypocampus and the amygdaloid nucleus used to be the two key-areas of 
the primitive “nose brain” (Goleman, 2001, p. 30). While the hypocampus provides 
for a better memory of a stressing event, the amygdala nucleus memorizes the 
emotional part which follows that situation.  

This is how Goleman describes the neurophysiologic activation during stress 
situations: „During a stress state of mind (anxiety or intense emotion, respectively 
joy), a nerve which starts from the brain reaches the suprarenal glands, causing a 
hormones secretion, epinephrines and norepinephrines, which circulate all over the 
body, signaling the existence of a limit state of mind. Such hormones shall activate 
the receptors of vagus nerve, which sends messages from the brain for regulating 
the heart and then sends them back to the brain, generating epinephrines and 
norepinephrines. The amygdaloid nucleus is the major place in the brain where this 
signal go; they activate the neurons from the amygdala, which send signals to other 
locations in the brain, so that it intensifies the memory of what is happening. This 
wakening of the amygdaloid nucleus seems to imprint into the memory most of the 
moments of intense emotional activity with a more powerful force” (Goleman, 
2001, p. 36–37). The more intense this wakening is, the strongest the memory is – 
for instance things that terrify us most are the memories most difficult to remove. 

When investigating the dimensions of the emotional intelligence, researchers 
used concepts such as social skills, interpersonal competency, psychological 
maturity, social and emotional learning. „Emotional intelligence harmonizes us 
with the environment and with ourselves” (Roco, 2001, p. 138). 
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Robert Wood and Harry Tolley (2007) drew up a self assessment test of 
emotional intelligence level, starting from its five components generally accepted, 
namely: 

– self-regulation – the individual’s capacity to direct its emotions and to control 
its own emotional state of mind; 

– self-awareness – knowledge and understanding of self emotions (sentiments); 
– motivation – focusing one’s emotions (sentiments) for achieving the proposed 

purposes; 
– empathy – capacity of identifying and reading other people’s emotions; 
– social skills – establishing the relationships with the others and influencing 

other people. 
EQ is a combination of strong features and weaknesses which can be 

improved, them being perfectible. Such components are connected among them, 
each of them depending on the level of advancement of the other components, and 
the issue is how this combination of components will be balanced and how it will 
influence our life for the better or for the worse. Whether we like it or not, our 
emotions control our behavior and we have to decide if we use our emotions for 
doing what we intend to do in our life or if we fight against them. That is why, 
using emotions in a constructive way or the way we consider proper – self-
regulation is a skill that is based on a high level of self-knowledge – self-
awareness. People who are able to identify their own emotions – self-awareness, 
are able to identify and to understand other people’s emotions too – empathy. On 
the other hand, all these skills are formed within and through the relationships with 
other people, through communication, comparison, all these requesting advancement 
of social skills (abilities). On the other hand, without knowing ourselves enough, 
without the self-awareness which gives us the power to achieve something, it is 
hardly probable that we could enter any competition – self motivation. 

M. Roco (2001, p. 137–138) considers that emotions are important because 
they provide: 

– survival – functions like an inner guiding system, it gives us a signal; 
– making decisions – it is important what we feel about the made decisions 

and this influences our choices; 
– establishing the limits – helps us sending a signal when other people’s 

behavior bothers us and it helps us to express that thing; 
– communication – helps us communicate with others, accompanying the 

verbal language with emotional expressions which express supplementary 
information; 

– unity – empathy, compassion, cooperation, forgiveness have the potential to 
unite us as a species. 

Generally speaking, „emotions keep us united, believes keep us apart”. 
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Regarding the patients with bronchial asthma, „one of the most important 
aspects, which may optimize the cure in the case of this disease, should be taking 
into consideration the emotional component which is the base of its occurrence and 
maintenance” (Holdevici, 2009, p. 330). 

A very close relationship between the asthma and the psychic was acknow-
ledged since ancient times. During the medieval period and at the beginning of the 
modern era, authors who wrote about asthma, such as Maimonides, van Helmont, 
Floyer, Buchan and Cullen focused on the „violent passions of the mind” as 
principal triggers of the asthma crises and they focused also on the importance of 
avoiding excessive anger or fear of patients predisposed to this disease. During 
XIXth century, Salter together with other authors continued to speak about the 
belief that both strong emotions and fatigue may cause or exacerbate crises. From 
the historical point of view, the connection between emotions and asthma was 
probably the most difficult to contest aspect of the disease. 

In the beginning the studies on the psychogenic aspects of the disease were 
drawn up basically into the allergology clinics and they were inclined to blend the 
psychological and the immunological aspects of the disease. By 1930, the German 
physician Erich Wittkower published the results of his investigations on personality 
of the asthmatic patient. Wittkower compared 55 patients from a clinic of 
allergology with a control group formed of the same number of subjects and he 
noticed that the typical allergic patient was delicate, the sole child of a high society 
family, who had become an un-adapted adult from the social and emotional point 
of view, not only persistent, contested, elitist, neurotic with pollinosis, but also the 
stereotype of the isolated individual, the delicate asthmatic child (Wittkower, 1938, 
p. 352–369).  

One of the most important personality features identified on patients with 
bronchial asthma is vulnerability in front of stress (Iamandescu, 2007, p. 228). 

Given the very deep buried roots of asthma, only long term psychotherapy 
can lead to re-establishing the emotional balance which will allow Dunbar’s 
patients „breathe again” (Dunbar, 1947, p. 177).  

There have been expressed psychosomatic theories on asthma in order to 
legitimate some certain forms of clinical intervention. While some of the medical 
doctors supported the efficiency of hypnosis as a method of intervention, which 
scientifically proved to be able to cancel bronchial hypersensitivity, other medical 
doctors suggested a more radical action, the one of taking out the asthmatic 
children from the families presumed to have emotional, dysfunctional problems. 
Parentectomy (literally, removing the child from the parent) was brought to 
discussions for the first time during the 1940s by the American allergologist 
Murray Peshkin (1892–1980), who established the National Jews House for 
Asthmatic Children in Denver, which later became a Research Institute for 
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Asthmatic Children and a hospital for healing children with chronic bronchial 
asthma. Separation from the home environment which is less proper for a balanced 
emotional advancement led both to diminution of psychogenic etiological factors 
and to the escape from „the asthmatic emotional environment which existed in the 
child’s house”. According to Peshkin’s reports, living in the Denver institute led to 
asthma improvement or healing of 99% of the children (Peshkin, 1959, p. 91–112, 
in Jackson, 2009). 

In Great Britain many asthmatic children were registered in schools in the 
open located in rural living places or were temporarily moved to places in 
European mountain areas such as Davos in Switzerland or Font Remeu in the Pirin 
mountains. Initially established in the beginning of the twentieth century for the 
children with consumption and bronchitis, both residential institutions as well as 
day schools became part of the standard cure for children with asthma during the 
mid decades of the twentieth century.  

2. RESEARCH CONCLUSIONS AND GROUP PSYCHOTHERAPY PLAN FOR 
ASTHMATIC PATIENTS IN 7 STEPS 

In the first presumption I have presumed the existence of a negative 
significant correlation between the levels of emotional intelligence on the one 
hand, and the negative affective states of mind occurred during or subsequent to the 
crisis and the extent of affecting the quality of life on the other hand. Regarding 
correlations, they are insignificant, thus invalidating presumption no. 1.  

On the other hand, we have noticed the existence of some positive correlations, 
of low intensity, between the emotional intelligence coefficient and restriction of 
daily activity, the latter pushing the evolution of the capacity of self-regulation and 
controlling negative emotions generated by the necessity to give up certain activities, 
which previously were considered to be pleasant and between the emotional 
intelligence and the family support. On the other hand, it can be noticed low 
significant correlations between the family support and some of the competencies 
of emotional intelligence – self-regulation, self-awareness and motivation and between 
affecting the quality of life and motivation. Together with the growth of the close 
people’s support, such support being perceived as a positive one, the patient 
becomes more confident in its own forces and has a better capacity of being 
conscious and controlling its emotions generated by the disease, of controlling and 
directing them on the correct way, of establishing targets and objectives and 
becoming able to mobilize oneself for achieving them. Also, the reduction of 
quality of life leads to the growth of motivation for a change.  

The emotional intelligence test elaborated by Wood and Tolley was applied 
also on a control group made of 560 clinically healthy subjects of age between 24 and 
42, out of which 243 males and 317 females with a high education level, their 
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positions being within the socio-human fields and from various regions of the 
country. The results obtained were statistically processed, I calculated Cronbach’s 
Alpha coefficient of internal consistency from which it was obtained the value of 
0.75. This fact shows the concordance between the test’s parties and the fact that 
the items refer to the same thing. I have elaborated a standard of 9 standardized 
classes, taking the following steps: calculation of frequencies table and distribution 
of the subjects’ group into equal percentage units. 

An interesting fact that I have acknowledged is the one that when comparing 
the results to the emotional intelligence coefficient, obtained by the patients diagnosed 
with asthma in the experimental group, to the standard made based on the research 
control group that I have used, I have noticed that 77.8% of the tested subjects had 
low scores, being placed in the first three classes (scores between 0 and 181), and 
the rest of 22.2% had average scores, being placed in the fourth and fifth classes 
(scores between 182 and 191). Out of the 77.8%, 49.5% scored a mark relevant to 
class 1, meaning between 0 and 163, thus almost half of the subjects got a very low 
score at the emotional intelligence coefficient. Also, the patients diagnosed with 
asthma got low scores on competencies of emotional intelligence, comparing to the 
control group. We are hereinafter presenting a table showing the difference 
between the achieved average scores on both groups for the five competencies of 
emotional intelligence: 

Table 1 
Average scores obtained at EQ by the control and experimental group 

Average of obtained scores   
Maximum 

score 
Control group Experimental 

group 
EQ coefficient 252 189.50 161.34 
Self-regulation 48 35.60 33.38 
Self-awareness 72 55.23 46.65 
Empathy 48 34.52 31.13 
Motivation 48 39.12 32.75 
Social skills 36 25.03 17.42 

In other words, it is obvious the fact that the asthmatic subjects from the 
tested population have an emotional intelligence coefficient generally low, and 
extrapolating, we may affirm that the patients diagnosed with bronchial asthma 
have a generally low level of emotional intelligence. Consequently, we may affirm 
that the patients are less able to control and direct their emotions (self-regulation), 
to be aware of their own and other people’s emotions (self-awareness), to understand 
and to project themselves into other people’s emotions (empathy), to identify and 
to set purposes which may lead them to success (motivation), to start and to 
maintain an extended group of social relationships, to integrate themselves easily 
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into groups (social skills). There is no doubt that depending on the psycho-socio-
emotional environment in which they have grown and depending on the socio-
professional environment where they act, patients might develop certain competencies 
of emotional intelligence which are absolutely necessary to them, either within 
time, naturally, as a consequence to gathering life experience, or within certain 
support therapy groups for asthmatic patients or certain groups of personal 
development.  

In the second presumption I have presumed that there are positive significant 
correlations between the emotional intelligence coefficient and the dimensions 
extraversion, agreeableness, openness, conscientiousness and a negative significant 
correlation between the emotional intelligence coefficient and the dimension of 
neuroticism. This presumption was totally confirmed.  

Table 2 
Pearson correlations between EQ and NEO PI-R dimensions 

    EQ 
Self-

regulation
Self-

awareness Motivation Empathy 
Social 
skills 

Pearson Correlation -.356** -.166 -.182 -.277** -.326** -.301** 
Sig. (2-tailed) .000 .100 .071 .005 .001 .002 

N 

N 99 99 99 99 99 99 
Pearson Correlation .516** .145 .299** .380** .611** .265** 
Sig. (2-tailed) .000 .153 .003 .000 .000 .008 

E 

N 99 99 99 99 99 99 
Pearson Correlation .549** .159 .358** .373** .602** .370** 
Sig. (2-tailed) .000 .116 .000 .000 .000 .000 

O 

N 99 99 99 99 99 99 
Pearson Correlation .245* .308** .154 .106 .256* -.047 
Sig. (2-tailed) .015 .002 .127 .297 .011 .643 

A 

N 99 99 99 99 99 99 
Pearson Correlation .696** .549** .494** .447** .613** .242* 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .016 

C 

N 99 99 99 99 99 99 

The positive correlation with the strongest power was registered between 
conscientiousness and the emotional intelligence coefficient, and the positive 
correlation with the lowest power was registered noticed between the emotional 
intelligence and the dimension agreeableness. Among the personality dimensions 
and the sides of the emotional intelligence, I have noticed that agreeableness and 
social skills have the weakest correlations with the others. 

Among the personality dimensions and the sides of the emotional 
intelligence, I have noticed that agreeableness and social skills have the weakest 
correlations with the others. 
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Given the confirmation of this presumption, we may affirm that the patients 
diagnosed with bronchial asthma who have a high level of emotional intelligence, 
are inclined to be conscientious – well organized, with high aspirations and purpose 
oriented, open to new experiences – having various interests and rich imagination, 
extravert – sincere, active, enthusiastic, preferring to spend most of their time 
accompanied by other people, pleasant – generous, trusting, yet sometimes stubborn 
and competitive and emotionally stable – self confident, resistant, generally 
relaxed, even under extended stress conditions.  

Given the fact that as we noticed in the 1st presumption, the level of 
emotional intelligence of the tested asthmatic population is generally low, we may 
affirm that the patients diagnosed with bronchial asthma are rather sensitive, 
emotional, negative emotions oriented, introverted, modest, serious, merciful, well 
intended, inclined to cooperation and avoiding conflicts, preferring loneliness or 
small relational groups, pragmatic, traditionalistic, stable with their customs, lazy, 
less organized and sometimes neglectful. 

For improving the emotional intelligence level and their competencies, 
following the research performed and the obtained results, I have built a group 
psychotherapy plan in 7 steps, called „Asthma as a chance of healing the trauma” 
which we will herein summarize. For performing it, I have started from the inter-
pretation of asthma symptoms as signs through which the patient’s body signals 
him with respect of a certain unbalance. 

Starting from the idea that bronchial asthma has a major psychogenic 
component and knowing the fact that strong emotions either positive or negative, 
as well as vulnerability in front of stress often represent major factors in triggering, 
maintaining and stressing the bronchial asthma symptoms, but also depending on 
the results of the performed research and the interactions with the patients with 
bronchial asthma included in the study and the difficulties that they face generally, 
I have chosen 7 fundamental themes which may be approached within the specific 
groups of psychotherapy with the help of certain psychotherapeutic techniques 
coming from different orientations:  

– cognitive – behavior techniques for identification of cognitive distortions 
and for fighting against them through more rational alternative thoughts, by being 
aware of the connections between the automatic negative thoughts, emotions and 
behavior, acting, assertive training; 

– psycho-drama techniques of elaboration and testing in vivo certain adaptive 
behaviors in relation with the others; 

– relaxation and hypnosis – the use of Jacobson mental imaging and muscles 
relaxation scenarios for identification of unconscious resources growth of self-
esteem; 

– neuro-linguistic programming – techniques of mental training, self-regulation 
and anchoring into resources condition; 
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– transactional analysis for the identification of the self conditions and 
learning the skills of efficiently communicating with others, from the position of an 
adult; 

– experimental techniques – music therapy, dance therapy, aroma therapy. 
The objectives of the proposed psychotherapy plan are: 
– the efficient control of emotions – identification, awareness, self-regulation; 
– development of skills such as: relationship and sharing with the others and 

learning from the others’ experiences;  
– assertive development; 
– identification and mobilization of inner resources for disease improvement; 
– stress management; 
– developing skills for finding solutions for the difficult problems related to 

the disease; 
– growth of self-esteem; 
– independency development in making decisions. 
After the selection stage there follows an assessment session of the physical 

symptoms frequency and of the intensity of the negative affective state arisen 
during or subsequent to the crisis on the one hand and of the anxiety level, quality 
of life on the other hand, which will be reassessed in the end for noticing the arisen 
improvements comparing to the starting moment of the therapy.  

The first session is one for getting used, for establishing the first contacts, for 
the group members to get familiarized with each other, to create the therapy 
environment and a relationship. The group members will be introduced one to each 
other, every one of them will introduce itself for 5 minutes time expressing 
significant things for itself in various fields of its life such as its age, education, 
profession, position, actual family status, the expectations he has from this group. 
When finishing, every participant will choose who would continue. In the second 
part of the therapy session, every participant will have about 10 minutes at its 
disposal for speaking about its asthma – when it started, which are the first 
memories about the diagnosis period and the first crises, what has changed in its 
life (how it was before, how it is now, how else it would like it to be). At the end of 
this therapy session the objective will be negotiated depending on the participants’ 
expectations and the needs and the group rules (not to insult each other, to get 
involved, etc.).  

At the beginning of each therapy session, every participant will describe in a 
few words its experiences, the emotions he felt from one week to another, within 
the time elapsed between the therapy sessions, the possible insights or correlations 
with personal experience acknowledged following various situations, emotions felt 
within the group. He will be using exercises for facilitating contacts with other 
people who in the same time play the role of activation or “warming up” the group 
such as:  
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– finding a partner with the eyes closed or sitting back to back; 
– exploring the work room having all the senses “awake” and finding the 

best place in the room; 
– physical defense of its own territory; 
– trying the trust: „leave yourself fall into the colleagues’arms” (Ginger, 

2002, p. 118) and the trust that they will catch you, that you will not be hurt or the 
exercise of guiding your partner with the eyes closed.  

At the end of every therapy session, the participants will offer the feed-back 
for the efficiency of the program. 

3. THE MAJOR THEMES OF THE GROUP PSYCHOTHERAPY PLAN IN 7 STEPS 

3.1. EMOTIONS CONTROL – AWARENESS, MAKING THE DIFFERENCE, EFFICIENTLY 
CONTROLLING AND GUIDING THEM 

Strong emotions, either positive or negative, play an important role in the 
bronchial asthma etiology. When a person is emotionally disturbed, the calm and 
lucidity are hard to be maintained. Emotions could be defined saying that they are 
„mental content, conscious or unconscious, which mix the body, state of mind, 
subtle emotions and automatic thoughts which will influence most of our attitude. 
Generally, we pay them little attention and we do not pay efforts to them, no matter 
that we understand them, or we integrate them into our reflection or we ask them to 
serve us. Fortunately, they do this alone, by themselves: their role and influence on 
what we are and what we do immense” (Andre, 2010, p. 20). Atkinson and colab. 
(2002, p. 491–492) consider the following as components of emotions: 

– organic, inner answers, especially those which imply the neural vegetative 
system; 

– the cognitive opinions or assessments that a particular situation brings into 
our mind, either positive or negative; 

– the facial expression; 
– the reactions determined by that relevant emotion. 
When we live/experience an intense emotion such as fear or fury, we can be 

aware of a range of changes into our body, such as the pulse and breath acceleration, 
dry mouth and throat, sweat, shivering, the sensation that our abdomen is tensed, 
such emotions being the result of the activation of the sympathetic network of the 
neural vegetative system which prepares our body for dangerous situations. When 
the emotion is ended, the nervous parasympathetic system occurs, such system 
bringing our body to the normal condition and contributing to the energy 
preservation.  

In case of patients with bronchial asthma, the signs generally announcing an 
asthma crisis or the contact itself with a powerful trigger of allergic nature, which 
the subject is aware of, generate strong emotions – anxiety, fear – which may lead 
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to a faster trigger of the crisis or to worsening symptoms. On the other hand, negative 
emotions arisen during or subsequent to the crisis may have similar effects. Generally, 
emotions occur as a result of the cognitive assessment of the situation which the 
subject deals with during that specific moment and as a result of imagining the 
consequences of such situation, one of the worst consequences which the patient 
with bronchial asthma thinks of, being death by suffocation.  

It often happens that following older guilts or painful experiences, the individuals 
reject their thoughts related to such guilts or experiences and they experience 
emotions of which origin they do not know, it being deeply hidden into the 
unconscious. On the other hand, rejection, excessive inhibition of emotions may lead to 
accumulation of frustrations which are inclined to appear either in the behavior or 
somatically, under the shape of certain apparently unexplainable symptoms. 

The emotions mirror is represented by the emotional expressions which have 
a special meaning in communicating them. Though they are mostly universal, 
depending on the person expressing them and its particulars, the emotional 
expressions may get complex aspects which may create new directions of observation 
and interpretation.  

For the efficient control of emotion, we will consider the following steps: 
– identifying and experiencing emotions in the view of being aware of them – 

exercises of drawing certain emotions can be used, such as joy, sadness, relaxation, 
recreation, fury, and exercises of being aware and verbalization of what the 
subjects feel inside, what the body sensations are, the way they change, what 
happens to the breath, which are the emotions that generally follow the crises, 
which is their role, how they can be directed so that their effects are for the health’s 
benefit; 

– making a difference between emotions and their description – iden-
tification of the different forms of personal emotions and the used names of them, 
as well as the different meanings given by different persons to an emotional state 
having the same name. Patients may ask themselves: What do other people feel 
when the crisis is about to trigger? Are they as scared/ worried/ frightened as I am? 
How do their emotions appear within their behavior? The following are the major 
elements which could arise from this analysis: a better knowledge and under-
standing of emotions and feelings felt by the others, clarifying self emotions; 

– the way they occur, what exactly generates them, what their role is, what 
are the consequences and contagious characteristics, and consequently, the growth 
of the group’s cohesion;  

– accepting the self emotions and feelings and the way of expressing them – 
accepting them as natural feelings and acknowledging the right of feeling them. 
Many people are inclined to repress or negate certain emotions, case in which that 
might have reverse effects on long term. On the other hand, there are situations 
such as the conflict situations, for instance, where emotions cannot be expressed 
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directly or where postponing to express an emotion may have good consequences 
for such person. The person may identify in such contexts other indirect ways for 
releasing the tension generated by such strong emotions, and after the climax is 
over the person may solve the problem rationally. 

3.2. ACCEPTING THE DISEASE AND LIVING WITH IT 

Patients are generally bothered by the idea of disease and especially by the 
fact that it happened exactly to them, asking themselves questions like „Why me?” 
They will be symbolically led to raise “the white flag” of dealing with the disease 
and with their situation, of detaching and accepting their situation and to propose 
themselves a better living with it. Also, symbolical interpretations of the symptoms 
may be given, and the disease may be redefined from another perspective. 
Generally, our body is the mobile which intermediates our relationship with the 
exterior and it is „bombed” by a range of stimulus which have side effects against 
it. The asthma may have a strong connection with the subject’s relationship with 
the outside (the air comes from outside), with something that the subject does not 
accept, refuses or rejects (for instance we could think of the fact that one of the 
asthma symptoms is the cough by which the patient tries to expectorate the 
secretions which block its breathing ways). Symbolically, this fact could be 
associated to the patient’s inclination to reject a thing that causes him harm, which 
makes him become restless or makes him sad).  

I. Holdevici (2004, p. 196) exemplifies the idea that the symptom may seem 
something else than it appears to be at first sight, through a situational case taken 
from Madanes, of a family where a man comes home worried that he could lose his 
job, his wife tries to support him, and their child develops bronchial asthma. The 
father will be so much preoccupied with the medical investigations and with giving 
his child the medication, that the position of the scared adult who is near to be fired 
is taken by the self confident and competent adult who takes care of his child. 

Dahlke (2008, p. 548) considers that „the diseases pictures are created 
through the slide of certain spiritual – psychic themes from consciousness into the 
body. The therapy proposals which result from this way of thinking are challenging 
as they push exactly the unpleasant and repressed principle to get to the 
consciousness surface again”. Because all people have symptoms, Dahlke says, the 
symptoms’ language is the widest on the Earth.  

It could be used here drawing techniques in which every participant 
describes its disease with the smallest details, gives it a shape and expresses its 
emotions in front of them. Masks could be drawn also, such as the mask by which 
the person expresses itself the way it sees itself, the social mask, which it uses in 
front of other people and the symptomatic mask which it shows generally to the 
persons of which sympathy and support they want to get. 
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3.3. CONTROLLING ANXIETY AND DEPRESSION 

Diagnosis of bronchial asthma is associated in most of the cases with: 
– the anxiety generated to the patient by the uncertainty of the moment of 

crisis triggering, the most acute being the fear of death and the fear of becoming 
ridiculous; 

– depression which is caused by the changes of behavior and changes of the 
way of life relevant to the diagnosis and which implicitly leads to the decrease of 
the quality of life.  

Identification of the dysfunctional cognitive diagram and the major cognitive 
distortions and counter-argumentation may be used in the view of developing a 
more realistic and objective perception of the situations and in the view of 
developing certain more adapted behaviors to reality. The subjects with a high 
level of anxiety are inclined to request multiple insurances from the others, they are 
fearful, they avoid situations which are presumed to be potential risks and they 
generally make a self image of kind persons, ready to be pleasant to everyone. The 
patients diagnosed with asthma often have the features of the dependant 
personality, characterized by a low self esteem and by the need to be supported and 
taken care. Thus he has a docile behavior, with an increased need of affiliation 
(adhesive) and the fear of separation (Lăzărescu, Nireştean, 2007, p. 187). They are 
dominated by negative thoughts related to inefficiency and inferiority themes 
comparing themselves to the people around them and by repetitive thoughts related 
to the fear of being left to manage by themselves followed by the conviction that 
they are able to do it. They permanently seek to get the other people’s help, they 
cannot contradict them in any situation and they immediately guide themselves 
towards another protective person when the previous relationship fails. People with 
dependant personality generally need security and solidarity, love, privacy, 
affiliation, approach, affection. Separation causes pain, especially in their situation. 
Asthmatic people often get secondary benefits when calling the other people’s 
attention with their symptoms and even triggering asthma crises when they desire 
to get something from them or when they want to protect other people distracting 
their attention towards their symptoms, from their difficulties. On the other hand, 
other people’s concern and support may take the shape of the secondary benefit of 
the symptom. The patient will feel emotionally secured and it might consider that 
symptom lowering or disappearing is the same with losing such support. 

Also, diagnosis of bronchial asthma has as a result the growth of anxiety 
level of the members of the patient’s family. This implicitly leads, especially to the 
parents’need of control and to the occurrence of their inclination to provide assurances 
and to excessively protect their children. This may cause the patient powerlessness 
feelings and futility. Also, they will have separation difficulties, both from parental 
faces as well as from their internalized images, having the inclination to take them 
as an example and then to take them further to their own families. 
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The patients feel a strong tension when trying to control their negative 
reactions as they desire to make a good impression in front of the others and they 
strongly comply with the social norms and principles generally accepted. 

Such an issue may be approached within the psychotherapy group sessions, 
along with the theme of growth of self confidence into one’s own power and 
independency comparing to the others, using techniques for identification of the 
qualities and vulnerabilities and the ways of improving, accepting and recognizing 
such qualities and vulnerabilities. Techniques of relaxation through mental image 
associated with music therapy or Jacobson progressive muscles relaxation and 
breathing exercises may be used also in order to emphasize such themes. Relaxation 
exercises may be also used, by self strengthening suggestions or growth of self 
esteem, which I am going to approach hereunder. 

3.4. THE GROWTH OF SELF CONFIDENCE AND INDEPENDENCY COMPARING TO 
THE OTHERS 

It is essential that, in order for a person to have self confidence, such person 
must know all advantages and admit his/her vulnerabilities, as well as he/she must 
be aware of inner resources, and to know that he/she can successfully get over the 
met obstacles. Self esteem is the way of thinking, feeling and acting, which implies 
acceptance of itself, self esteem and confidence into its own forces. When the level 
of self esteem is low, the person feels an inner emptiness which he tries to fill by 
getting closer to the external support, either persons or objects, which generate a 
feeling of satisfaction and relief. 

Bourne (1995, p. 301) considers that some of the things that cause a low self 
esteem are: highly critical parents, major losses suffered during childhood, parental 
abuse, alcohol or parents’ drugs addiction, negligence, parents’ excessive protection or 
excessive indulgency. For self esteem reconstruction, Bourne considers that the 
following steps are required: 

– setting the connection with the inner child – over passing the negative 
attitude towards the child inside us, setting the contact and paying attention to the 
“inner child”; 

– the state of being well physically and improving the body image; 
– expressing the emotional states; 
– inner language/ speaking and affirmations expressing self esteem; 
– cultivation of self satisfaction feeling by fulfilling the personal objectives. 
It is important also remembering successes. Exercises of representation of life 

thread may be performed indicating from time to time the successes that the 
person/subject of the study achieved during its lifetime. The success awarded shall 
be described in fully details, as well as the achieved steps/approaches and their 
relevant internal resources, the way the emotions, the fears and the personal, 
professional/school and social consequences were controlled. Also, it will be fully 
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described the way he controlled the failures, the conclusions of its experiences. 
Metaphoric stories used hypnosis scenarios such as “Travelling to a rock” (Hunter, 
1988, p. 101–104; Dafinoiu, Laszlo-Vargha, 2003, p. 303–305). 

3.5. EFFICIENT CONTROL OF STRESS GENERATED BY A DISEASE. EXPLORATION, 
BEING AWARE OF AND THE OPTIMUM USE OF INTERNAL RESOURCES IN 
THE VIEW OF IMPROVING OR EVEN HEALING 

From the cognitive-behavior psychotherapy point of view, the fully detailed 
knowledge of the problems that the patient deals with is a first step in the 
psychotherapeutic approach, as well as knowing the elements which bother the 
patient mostly, the interrelationships between issues and their hierarchy depending 
on their importance and then depending on the range of approach. Useful 
information may be obtained when the psychotherapist asks the patient about the 
way the things should be – „If you had a magic wand and you could change your 
destiny, how would you like it to be?” 

The next step is represented by identification of the subject’s resources to 
deal with the issue that it faces and we may take into account the following 
elements: 

– the way the person got over similar difficulties in the past; 
– if the subject person used avoiding or runaway from issue strategies such 

as tobacco, alcohol abuse; 
– if strong negative affective emotions, disturbances of state of mind or sleep 

are associated; 
– the extent to which the subject may identify solutions to the issue he faces 

(Holdevici, 2000a, p. 146–148). 
It is important also to know the support which the person has from the others – 

if he has a confidential friend, if he has previously requested professional help, 
family or professional relationships, interests. 

In order to make the issue solving techniques more efficient, the following 
aspects are important: a clear, precise definition of the issues; setting certain 
realistic objectives; lack of certain major psychical diseases; the agreement 
between the psychotherapist and the patient to cooperate on such issues. 

3.6. ASSERTIVENESS IMPROVEMENT AND EXPANSION OF RELATIONAL GROUP 

This is about experiencing the joy of having relationships with the others, 
identification of means of communication, the communication benefits. „Anything 
we did, we cannot communicate” (Palo Alto School, in Ginger, 2002, p. 123). 

The assertive behavior is the mid way between aggressiveness and obedience, 
and its basis must be the person’s belief that it may request whatever it desires, 
complying both with its rights, and the others’. Such behavior involves the request 
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of one’s own rights or rejection of certain tasks in a simple, direct manner, without 
the person feeling guilty and without being aggressive or manipulating others. This 
reveals respect and consideration for oneself. 

Bourne (1995, p. 277) presents an assertive training model in four steps: 
– training the assertive nonverbal behavior; 
– recognition of their rights; 
– being aware of their own feelings, desires and needs;  
– practicing assertive responses which means a clear and complete 

description of the problem and triggering the assertive answer which is performed 
within the following stages: assessment of personal rights in the respective 
situation; specifying the time in which the subject proposes to achieve change; 
informing the other about the problem and its consequences on the person; clear 
expressing of the subject’s feelings related to the given situation, the requests 
related to the desired change and the consequences of solving the issue for both 
parties; subject must ask without excuse, and if the other responds aggressively, 
must repeat the request on a calm and determined tone; the subject must ask and 
not order things; there must be negotiated the advantages of both winning 
(Holdevici, 2000b, p. 274–280). 

Alberti and Emnons (Holdevici, 2009a, p. 22) believe that assertive training 
is more effective when done in group than individually because: 

– group creates conditions for experimentation of the new patterns of behavior 
acquired; 

– in the middle of group, the subject receives guidance, support, feedback 
from both therapist and the other participants; 

– group allows processing difficulties related to management of anxiety 
through assertive training in a secure environment. 

3.7. DEATH INTEGRATION, AS A FUNDAMENTAL THEME OF LIFE 

Death is one of the major existential themes of patients with bronchial 
asthma. We hereby propose the interpretation of death as a transition to another 
stage and the awareness of the fact that death is a normal and natural event by 
which any living creature passes through some time and identification of traditions, 
customs, rituals; orientation towards Church, being close to God. Death as a 
onetime, unrepeatable moment, as well as the entire existence of the person which 
leaves behind it the traces of its passing through life, in the memory of close 
friends and in goals achieved is generally an event causing distress, pain and high 
anxiety in patients with asthma. We may investigate in this theme elements of the 
patient’s history of life related to death (funerals, accidents, crisis, attacks), the 
meaning of death for the patient and the feelings related to it.  
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The last session will be reserved to discussions on the aspects of the disease 
as a chance to healing the trauma, on the aspects of symptom as a symbol. It is the 
chance to explore itself in details and to see the causes, the emotions hidden from 
the symptoms of the disease, which express themselves within the psychosomatic 
field by such things. It is the chance to be aware of and to release the conflict, to 
healing. It is the chance as well to develop abilities which lead to the improvement 
of personal efficiency and professional performances.  

Primit în redacţie la: 31. IX. 2010 
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REZUMAT 

Este binecunoscut faptul că emoţiile puternice, fie pozitive, fie negative, ca şi vulnerabilitatea 
faţă de stres reprezintă adesea factori importanţi în declanşarea, menţinerea şi accentuarea 
simptomatologiei astmului bronşic. Pe un lot de 99 de pacienţi diagnosticaţi cu astm bronşic alergic 
persistent, moderat şi sever de mai bine de 2 ani am aplicat un test de inteligenţă emoţională, testul de 
personalitate NEO PI R pus la dispoziţie de D&D Consultants şi am elaborat un formular de analiză 
psihosocială a astmului prin intermediul căruia am evaluat frecvenţa simptomelor fizice, intensitatea 
stărilor afective negative apărute în timpul sau ulterior crizei şi nivelul calităţii vieţii pacienţilor. În 
prima ipoteză am presupus că dacă nivelul inteligenţei emoţionale creşte, acest fapt va avea o 
influenţă pozitivă semnificativă asupra gestionării stărilor afective negative apărute în timpul sau 
ulterior crizei şi asupra calităţii vieţii pacienţilor. Aceasta s-a infirmat, corelaţiile dintre variabilele 
menţionate fiind nesemnificative. În cea de-a doua ipoteză, am presupus că există corelaţii 
semnificative pozitive între coeficientul de inteligenţă emoţională şi factorii extraversie, agreabilitate, 
deschidere, conştiinciozitate şi o corelaţie semnificativă negativă între coeficientul de inteligenţă 
emoţională şi factorul nevrozism. Această ipoteză s-a confirmat în totalitate.  



 

STRUCTURA REPREZENTĂRII SOCIALE A PUTERII LA ADOLESCENŢI 

DANIELA MARINESCU∗ 

Abstract  

The phenomenon of power is present in the life of the teenager at least as much as in the other 
ages; the holders might be parents/family, teachers/school, friends (the company), information, idols, 
etc. Towards these, the teenager reacts either by attitudes of acceptance and compliance or by outrage 
and indignation. That is why it is interesting to study power from the teenager's perspective, 
considering the permanent conflict between this character and whoever might exert it on him. On the 
one hand, this study intends to identify the structure of the social representation of power in teenagers 
by using the free association method and setting any possible differentiation by biological gender and 
their prevalent conduct, identified thanks to a self-characterising questionnaire. On the other hand, the 
study has in view to examine the results of the comparative analysis with the results from earlier 
studies carried out on the same social item, but applied to other categories of age. 

Cuvinte-cheie: putere, adolescenţi, structura reprezentării sociale. 

Keywords: power, teenagers, the structure of the social representation.  

1. CÂTEVA ACCEPŢIUNI ASUPRA PUTERII 

Ştiinţele sociale, printre care psihologia, politologia şi sociologia în mod 
deosebit, au contribuit semnificativ la studiul fenomenului de putere, identificând 
semnificaţia conceptului şi dinamica procesului de putere, de la nivelul individual 
până la cel social. Astfel, acest termen a devenit, după părerea lui S.H. Ng (1980), 
conceptul teoretic central de analiză al psihologiei sociale. 

Pentru F. Crespi (1989), puterea este înainte de toate decizie, alegere, capacitatea 
de a gestiona contradicţiile inevitabile care există între situaţiile sociale şi în 
raporturile dintre acţiunile sociale şi norme. Mai mult, puterea poate fi definită ca o 
funcţie ce permite gestionarea contradicţiilor ce rezultă din raportul dintre determinat şi 
nedeterminat. Mult mai sintetic, E. Canetti (1981, p. 273) consideră că puterea este 
moartea: moartea celorlalţi şi moartea sinelui. Singura logică este cea a supravieţuirii: 
„Clipa supravieţuirii este clipa puterii”. Moartea celuilalt este semnul vieţii, al 
unei vieţi puternice deoarece ea îşi continuă existenţa în timp ce altă viaţă a luat 
sfârşit. În sens contrar, pentru H. Arendt (1964, p. 212), puterea este locul în care 
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se întâlnesc, în mod productiv, cuvintele şi acţiunile. „Puterea nu se produce decât 
acolo unde cuvântul şi acţiunea se susţin mutual, unde cuvintele nu sunt vide, 
lipsite de sens, unde gesturile sunt lipsite de brutalitate, unde cuvintele nu urmăresc 
să ascundă intenţiile, ci să dezvăluie realitatea şi acolo unde acţiunile nu produc 
nici violenţă, nici distrugere, ci stabilesc relaţii şi creează noi realităţi”. Puterea este 
cunoscută ca momentul unui început, al unei noutăţi, al unei naşteri. Puterea se 
referă, aşadar, la puterea de a comunica. 

Pentru M. Foucault, puterea constă pretutindeni în strategiile rezultate din 
inegalităţile dintre forţe în tot ceea ce înseamnă socialul. Puterea înglobează 
„multiplicitatea raporturilor de forţe… Este numele care se pregăteşte pentru o 
situaţie strategică complexă într-o societate dată”. Ea se exercită „asupra jocului de 
relaţii mobile şi de inegalitate” (Foucault, 1976, p. 82). 

Puterea nu poate fi definită printr-o relaţie singulară, ci prin efectele pe care 
le presupune. În cadrul celei mai simple relaţii în care o persoană se adresează unei 
alte persoane, îi dă sau îi cere o informaţie, relaţia de putere poate fi anterioară sau 
simultană schimbului, dar ea este inerentă. Putem presupune, ca efecte, o slabă 
concentrare a atenţiei, schimbarea unui conţinut mintal sau provocarea unei reacţii. 
Puterea se semnalează prin transformarea caracteristicilor, dispoziţiilor sau conduitelor 
unuia dintre poli în favoarea celuilalt, chiar dacă acest efect este momentan, 
reversibil sau combinat. Cu atât mai mult, actul complex, ce implică un colectiv, 
poate fi considerat un efect al raporturilor de putere. Aşadar, puterea se înscrie în 
transformarea datelor realităţii directe sau indirecte, în redistribuirea dividentelor, 
acest caracter fiind un factor al geometriei puterii (Barus-Michel, 1991). 

2. ADOLESCENŢII ÎN RELAŢIE CU FENOMENUL PUTERII 

2.1. PUTEREA ADOLESCENŢILOR ÎN FAMILIE 

Mult mai recentă decât discuţia despre distribuţia puterii între femeie şi 
bărbat în cadrul familiei este cea privind distribuţia puterii între părinţi şi copii, cu 
precădere adolescenţi. Această nouă relaţie poate fi, pe de o parte, constructivă 
pentru ambele părţi, facilitând apropierea şi crearea unei relaţii de prietenie şi 
înţelegere, dar, pe de altă parte, poate fi în mod egal destructurantă, ca ceva ce 
împiedică comunicarea. 

Autoritatea părinţilor a cedat „democraţiei familiale” (Fize, 1990). Altfel 
spus, o putere împărtăşită de membrii familiei a înlocuit vechea putere paternală, 
iar ideea de „părinte prieten” devine din ce în ce mai des vehiculată şi pusă în 
practică. În familia modernă contează acum mai puţin competenţele şi valorile 
fiecăruia, ci mai mult egalitatea (relativă) a drepturilor. În primul rând, această 
relaţie este deschisă; dreptul de a tăcea al copilului de altădată a fost înlocuit cu 
dreptul de a vorbi. În al doilea rând, relaţia este egalitară, fiecare având un larg 
domeniu de libertăţi – haine, timp liber, alegeri, program. În acelaşi timp, relaţia 
pare a fi pacifistă: fără sancţiuni prea mari, părinţii preferă negocierea, argumentarea. 
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Părintele modern este mai întâi negociator. Astfel, relaţie deschisă, pacifistă, egalitară, 
relaţia părinte – adolescent comportă mai multă supleţe şi mai puţină rigiditate. 
Supleţea se manifestă, în principal, în domeniul libertăţii şi exprimării opiniei 
(Bastard, Vonéche, 2002).  

Mediul parental, care este caracterizat prin multă căldură şi afecţiune, pe de o 
parte, şi control ferm asupra comportamentului copiilor, pe de altă parte, are un rol 
foarte mare în promovarea unei dezvoltări mature, echilibrate. Atitudinea afectuoasă 
a părinţilor include încurajarea independenţei, negocierea verbală, respectarea 
principiului reciprocităţii. Cu toate acestea, noua relaţie deschisă dintre părinţi şi 
copii cunoaşte multiple insatisfacţii. Conflictele între adolescenţi şi părinţi sunt 
trăite la maximă intensitate de ambele părţi. Diferenţa de opinii, lupta pentru deţinerea 
controlului, încălcarea diverselor reguli sunt doar câteva dintre motivele neînţelegerii. 
Dialogul este considerat insuficient de o parte şi de alta, deoarece comunicarea 
însăşi se loveşte de zone interzise. Este cazul subiectelor despre care continuă să nu 
se vorbească (sexualitate), din pudoare pentru adolescenţi şi absenţa certitudinilor 
sau chiar jenă pentru părinţi. Astfel se ajunge în situaţia de a nu se aborda marile 
probleme, de a nu se discuta suficient, în profunzime. Părinţii se plâng că nu 
cunosc decât parţial viaţa adolescenţilor şi adolescenţii reclamă că schimburile cu 
părinţii seamănă cu dialogul surzilor (Bastard, Vonéche, 2002). 

Căutarea echilibrului prin descoperirea noii identităţi, în condiţiile incertitudinii 
cu privire la ce este el, adolescentul, în realitate, poate duce nu numai la dificultăţi 
de integrare, ci şi la manifestări de nonconformism. El încearcă să depăşească 
limitele pe care adulţii le impun, adeseori tocmai din dorinţa de a nu se supune lor, 
pentru a-şi manifesta nevoia de originalitate (Adams, Berzonsky, 2008). Experienţa 
proprie este dovada ceea mai puternică şi mai convingătoare. Ea ţine loc pentru 
întrebările fără răspuns la care adulţii, în general, nu se sinchisesc să caute soluţii. 
Tânărul adolescent simte însă şi dorinţa de a se retrage în sine ca la semnalul unei 
voci interioare mai presus de voinţă. 

Predominanţa unora dintre aceste manifestări la adolescenţi, l-a condus pe  
J. Rousselet (1969) să identifice trei tipuri de conduită: conduita revoltei, când 
adolescentul refuză să se supună, manifestă atitudini de respingere, recurgând la 
acte de indisciplină, extravaganţe, tulburări de comportament etc., conduita închiderii 
în sine, ce constă în autoanaliza permanentă în scopul cunoaşterii de sine, dar cu 
efecte ce constau şi în depărtarea de realitate şi conduita exaltării şi afirmării, când 
adolescentul se confruntă deschis cu ceilalţi, prin valorificarea resurselor de care 
dispune, prin exacerbarea satisfacţiilor intelectuale, filosofice, intelectuale, prin 
dezaprobarea unor comportamente negative ale oamenilor în general, conducându-
se după maxima „totul sau nimic”. 

Relaţiile cu cei din jurul său sunt în mare parte rezultate ale educaţiei însuşite 
în copilăriei, dar depind şi de calitatea de adolescent. Mulţi tineri sunt impulsivi şi 
uşor influenţabili, dar valoarea lor constă în puterea de a diferenţia binele de rău şi 
de a se corecta atunci când au greşit, iar acest lucru este posibil doar în contextul 
unei bune educaţii morale insuflate de familie.  



 Daniela Marinescu 4 28 

2.2. PUTEREA ADOLESCENŢILOR ŞI MEDIUL ŞCOLAR 

În mediul educaţional, puterea nu este un fenomen care aparţine prin 
excelenţă profesorului. În contextul european al educaţiei, se insistă tot mai mult 
pe învestirea elevului cu responsabilitate, iniţiativă, autoritate, deci putere. Modul în 
care profesorul, ca lider, manageriază grupul de elevi, comportamentul cadrului 
didactic în situaţiile educaţionale determină, de fapt, distribuirea puterii între cei 
doi actori. Eficienţa unui stil didactic sau a altuia nu este pur şi simplu dată, ci 
ea depinde şi de nivelul de pregătire sau de personalitatea elevului, de anumiţi 
factori situaţionali, dintre care cel mai important este nivelul de dezvoltare al 
individului, adică competenţa şi implicarea subordonatului în realizarea unei anumite 
sarcini (apud Tudorică, 2007). 

În ceea ce priveşte conduita profesorului, se pot lua în considerare cele două 
modalităţi de exercitare şi anume, conduita directivă şi conduita stimulativă/de 
susţinere. Distribuţia puterii între profesor şi elev se realizează în funcţie de 
competenţele şi dezvoltarea emoţională a elevului. Astfel, atunci când elevul nu 
are încă dezvoltate abilităţile necesare, stilul profesorului ca deţinător explicit 
al puterii este mai eficient decât atunci când elevul ajunge la un nivel bun al 
performanţei, când este mai potrivit stilul profesorului care cedează puterea 
elevului. De asemenea, cu cât elevul este mai sigur pe sine, mai motivat, plin de 
iniţiativă, optimist, cu atât este mai adecvat un stil educaţional al profesorului 
care învesteşte elevul cu responsabilitate şi autoritate. Iată, deci, că deşi contextul 
educaţional actual pune accent pe învăţământul centrat pe elev, care să ofere 
copilului posibilitatea de a se afirma, de a-şi exprima opiniile şi iniţiativele, de 
a conduce el însuşi, în unele momente, demersul didactic, învestirea elevului cu 
putere educaţională se realizează în funcţie de caracteristicile acestuia (apud  
Tudorică, 2007). 

Puterea elevului se exprimă prin implicare, responsabilitate, manifestare, 
afirmare, iniţiativă, creativitate, comunicare. Dar decisive sunt totuşi comportamentul 
şi atitudinea profesorului. În funcţie de acestea, libertarea elevilor, asociată cu 
puterea acestora, se va manifesta. Stilul educaţional, de comunicare, de predare, de 
ascultare, de evaluare, de îndrumare, de control, de sprijin acordat de către profesor 
în relaţie cu elevii îi vor plasa pe aceştia într-un spaţiu în care îşi vor putea 
manifesta puterea. 

Prin învestirea elevului cu diverse tipuri de putere, se asigură dezvoltarea 
personalităţii acestuia, respectând valorile europene ale educaţiei: toleranţa, respingerea 
violenţei, interculturalitate, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, diver-
sitate, demnitate de sine şi naţională. Dacă rolul profesorului este de a dezvolta 
personalitatea elevului şi nu „elevul-robot”, de a promova dezvoltarea intelectuală, 
expertiza şi puterea personală servesc cel mai bine acestui scop, combinate cu 
puterea de a comunica şi de a manageria situaţiile. Un lider adevărat va stimula 
motivaţia intrinsecă a celor pe care îi conduce, interesul pentru ceea ce fac şi pentru 
valorile pe care le promovează, va recompensa asumarea responsabilităţii şi iniţiativa 
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(apud Tudorică, 2007). Astfel, profesorul devine un lider ce promovează învăţarea cu 
sens şi pregătirea pentru viaţă şi descurajează obedienţa nejustificată şi pasivitatea. 
Pe de altă parte, fenomenul lipsei de motivaţie pentru învăţare este tot mai prezent 
în viaţa elevilor; de aceea rolul profesorului postmodern va trebui să constea şi în 
manipularea mediului extern, adică să furnizeze motivaţia extrinsecă, în speranţa 
stimulării dorinţei interne a elevilor de a învăţa. De asemenea, profesorul implică şi 
părinţii în actul educativ, învestindu-i cu putere, cu responsabilităţi, mai ales în ceea 
ce priveşte chestiunile organizatorice ale şcolii (Addi-Raccah, Arviv-Elyashiv, 2008). 

În cadrul activităţii didactice, profesorul este pus în situaţia de a utiliza 
diferite surse de putere pentru a influenţa comportamentul şi atitudinile elevilor săi. 
Sursele de putere pe care se bazează şi varietatea metodelor de influenţare vor 
defini în ce măsură procesul de schimbare la clasă este unul preponderent autoritar 
sau unul care respectă individul şi dezvoltarea sa personală, adică democratic. Doar 
acesta din urmă poate asigura că elevul va dezvolta acele abilităţi necesare unei 
societăţi democratice, cum ar fi receptarea noului, gândirea independentă, luarea de 
decizii pe baza analizei proprii, motivaţia pentru varietate, activism şi implicare în 
viaţa comunităţii, formarea şi aderarea la un sistem de valori precum toleranţa la 
diversitate şi respectul faţă de individ. În acest ultim caz, distribuţia puterii între cei 
doi actori ai educaţiei se realizează aproape simetric. 

3. STRUCTURA REPREZENTĂRII SOCIALE A PUTERII LA ADOLESCENŢI 

3.1. OBIECTIVELE ŞI IPOTEZELE STUDIULUI 

Obiectivele studiului sunt: 
1. Determinarea structurii şi organizarea reprezentării sociale a puterii, a 

elementelor centrale şi periferice, precum şi a relaţiilor dintre ele. 
2. Identificarea relaţiei dintre fenomenul puterii şi cele trei domenii funda-

mentale de viaţă ale adolescenţilor: familie, şcoală, grup de prieteni. 
3. Eventuale diferenţieri în reprezentarea socială a puterii în funcţie de genul 

biologic al subiecţilor, precum şi în funcţie de conduita predominantă, autodezvăluită a 
adolescenţei. 

Ipoteza generală presupune că analiza reprezentării sociale a puterii în 
registrul genului biologic al adolescenţilor şi al conduitei predominante se poate 
supune raportului similitudini-deosebiri.  

Ipotezele de cercetare estimează:  
1. o polarizare preponderent negativă a reprezentării sociale a puterii la 

adolescenţi, indiferent de sexul lor, dat fiind faptul că aceasta este percepută, la 
această vârstă, ca sursa principală a privării de deplină libertate; 

2. surclasarea similitudinilor de către diferenţe, în virtutea ancorării diferite în 
fenomenologia puterii a categoriilor de subiecţi, în funcţie de tipul conduitei şi de 
genul biologic;  
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3. deţinerea de către familie a unui rol important în structura reprezentării 
sociale a puterii. 

3.2. SUBIECŢI ŞI METODOLOGIE 

3.2.1. Lotul de subiecţi. Pentru realizarea obiectivelor cercetării, s-au utilizat 
în total 636 de subiecţi, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 19 ani, de sex feminin şi 
masculin, provenind atât din mediul urban, cât şi din mediul rural. Subiecţii sunt 
elevi la filiere teoretice, vocaţionale şi tehnologice la diverse profiluri şi specializări ale 
unor licee din ţară (Constanţa, Sărmaşu – Mureş, Sibiu, Bârlad – Vaslui, Iaşi, Piatra 
Neamţ, Bucureşti).  

3.2.2. Variabile şi planuri de cercetare. Pentru identificarea eventualelor 
diferenţe în structura reprezentării sociale a puterii la adolescenţi, s-au utilizat 
următoarele variabile: 

– variabila independentă 1: genul biologic al subiecţilor (feminin şi masculin); 
– variabila independentă 2: conduita adolescenţei (revoltei, închiderii în sine 

şi afirmării);  
– variabila dependentă: structura reprezentării sociale a puterii. 

Tabelul nr. 1 
Designul de cercetare 

Genul biologic 
Feminin Masculin 

409 227 
 

Împărţirea subiecţilor în grupe după conduita adoptată s-a realizat posthoc, 
drept urmare, designul cercetării prezintă distribuţia subiecţilor numai după genul 
biologic. 

3.2.3. Metodologia de cercetare 
Metoda asociaţiei libere este o tehnică specifică ce permite identificarea nu 

doar a conţinutului, a polarităţii, ci şi a structurii câmpului reprezentării, adică 
organizarea semnificaţiilor în dimensiuni structurale ce pot da loc interpretărilor ce 
exprimă poziţia subiecţilor participanţi. Utilizând cuvântul inductor „putere”, s-a 
cerut grupului de subiecţi, fete şi băieţi, să noteze primele cinci cuvinte sau expresii 
care le-au venit în minte în legătură cu acesta. După ce subiecţii au produs cele 
cinci cuvinte sau expresii, li s-a cerut: să le ierarhizeze de la 1 la 5 în funcţie de 
importanţa fiecăruia faţă de cuvântul inductor, să aprecieze polaritatea fiecăruia, 
notând cu „+” cuvintele cu conotaţie pozitivă şi cu „–” pe cele cu conotaţie 
negativă şi să explice motivul pentru care a ales fiecare cuvânt/expresie, identificând 
totodată legătura dintre cei doi termeni. 
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Chestionar de identificare a conduitelor adolescenţei. Pentru a identifica 
care dintre cele trei conduite ale adolescenţei propuse de J. Rousselet este adoptată 
de subiecţii cercetării (şi pentru a-i împărţi în grupe în funcţie de această variabilă) 
s-a construit un chestionar cu 24 de itemi care descriu comportamente, atitudini, 
structuri de gândire specifice adolescenţilor. Fiecare conduită este reprezentată prin 
opt astfel de afirmaţii faţă de care subiecţii trebuie să aprecieze pe o scală de la 1 la 
7 măsura în care acestea le sunt caracteristice. Chestionarul construit a fost pretestat pe 
un lot de 30 de subiecţi şi a obţinut un coeficient Alpha Cronbach de validitate 
0,83, ceea ce demonstrează că acesta are un nivel bun de fidelitate. 

3.3. ANALIZA REZULTATELOR 

3.3.1. Analiza datelor culese prin chestionarul de identificare a conduitelor 
adolescentine 

Cu ajutorul programului SPSS s-au calculat mediile obţinute de către subiecţi 
la fiecare dintre cele trei conduite (revoltei, închiderii şi afirmării), apoi s-au codificat 
conduitele predominante1. Unde nu a existat o diferenţiere clară a celor trei conduite, 
s-a procedat la o codificare aparte. 

În urma aplicării statisticii descriptive, distribuţia subiecţilor în funcţie de 
apartenenţa la una dintre cele trei conduite este ilustrată mai jos: 

Tabelul nr. 2 
Distribuţia subiecţilor în funcţie de conduita adolescentină 

Conduita Frecvenţa Procent Media (pentru 
toţi subiecţii) 

Revoltă 51 8,0 3,90 
Închidere 113 17,8 4,35 
Afirmare 404 63,5 4,94 
Nediferenţiată 68 10,7  
Total 636 100,0  

Pentru a stabili dacă diferenţele dintre frecvenţele ce exprimă apartenenţa la o 
conduită sau alta sunt semnificative din punct de vedere statistic, s-a utilizat testul 
pentru date neparametrice, CHI PĂTRAT. Utilizarea acestui test statistic este 
justificată, deoarece datele se înscriu în categoria scalelor nominale (s-au utilizat 
datele după codificarea în cele patru categorii). Valoarea statistică a testului CHI-
SQUARE este semnificativă, cu χ2 = 516, pentru un prag de semnificaţie p < 0,01, 
ceea ce înseamnă că se manifestă clar predominanţa subiecţilor în a treia categorie, 
cea a conduitei afirmării.  
 

1 Analiza statistică nu a arătat o distribuţie a conduitelor diferenţiată în funcţie de vârstă, deci 
cele trei conduite apar pe toată perioada adolescenţei. 
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3.3.2. Analiza datelor culese prin metoda asociaţiei libere 
Înregistrarea datelor a arătat că prin asociaţia liberă, pornind de la cuvântul 

inductor „putere”, cei 636 de subiecţi au produs un număr total de cuvinte de 3151 de 
evocări şi un număr total de cuvinte diferite de 477. 

Indicele de polaritate (ce exprimă evaluarea atitudinii subiecţilor faţă de obiectul 
reprezentării pe axa negativ-pozitiv) se calculează după formula: 

  numărul de cuvinte pozitive – numărul de cuvinte negative     Indicele de polaritate (P)   =   numărul total de cuvinte associate 
Valoarea obţinută (în cazul nostru 0,51) se încadrează în intervalul pozitiv, ceea 

ce indică faptul că subiecţii manifestă o atitudine pozitivă faţă de fenomenul puterii. 
Procedura de tratament a evocărilor produse prin asociaţia liberă corespunde 

celei propuse de P. Vergès, reţinându-se spre analiză frecvenţa termenilor şi rangul 
mediu al importanţei. Din punct de vedere statistic, pentru prelucrarea datelor s-a 
utilizat programul computerizat propus de însuşi autorul acestei metode analiză, 
programul Evoc2000. 

Primul pas în prelucrarea acestui tip de date aste analiza prototipicalităţii, 
prin analiza lexicografică a frecvenţei de apariţie a termenilor şi prin analiza 
importanţei acestor termeni în producţia de evocări. Aceasta, întrucât luarea în 
calcul doar a frecvenţei termenilor nu este un criteriu pertinent în determinarea 
centralităţii; un termen poate avea o frecvenţă mare, dar poate să nu fie citat printre 
primii şi nici evaluat ulterior ca important, deci să nu fie semnificativ. 

Calculând frecvenţa termenilor, prezentăm în tabelul următor primii 10 termeni: 

Tabelul nr. 3 
 Lista termenilor frecvent asociaţi puterii 

Nr. 
crt. 

Termenul Frecvenţa 

1 forţă 292 
2 bani 289 
3 inteligenţă 140 
4 influenţă 109 
5 curaj 96 
6 respect 86 
7 voinţă 80 
8 iubire 61 
9 autoritate 60 
10 violenţă 60 

Pornind de la termenii cu o frecvenţă mai mare sau egală cu 10 (stabilind ca 
frecvenţă intermediară, de delimitare, 18) şi de la rangul mediu al importanţei (2,5) 
acestora, putem organiza un tabel cu dublă intrare. În acest tabel, compartimentul 
din stânga-sus cuprinde elementele care au cea mai mare probabilitate de a fi 
centrale, iar compartimentul din dreapta-jos indică elementele periferice ale 
reprezentării (tabelul nr. 4). 



9 Reprezentarea socială a puterii la adolescenţi 
 

33 

Tabelul nr. 4 
Încrucişarea frecvenţelor cu rangul mediu al importanţei pentru lotul întreg 

Rang mediu Frecvenţă Sub 2,5 Peste şi egal cu 2,5 
Peste şi egală cu 18 inteligenţă 140 2,357 bani 289 2,740 

 iubire 61 2,066 bătaie 27 2,926 
 perseverenţă 46 2,370 control 25 2,720 
 cunoaştere 34 2,088 convingere 29 2,828 
    curaj 96 2,854 
    forţă 292 3,223 
    încredere 40 2,800 
    influenţă 109 2,890 
    înţelepciune 39 2,718 
    muncă 21 2,714 
    muşchi 29 3,345 
    răbdare 25 2,840 
    relaţii 27 2,667 
    respect 86 2,756 
    siguranţă 20 2,750 
    stăpânire-de-sine 25 2,720 
    superioritate 40 2,800 
    voinţă 80 2,650 

Mai mare decât 10 şi 
mai mică decât 17 

 
caracter 

 
16 

 
2,375 

 
autoturism 

 
14 

 
3,357 

    avere 14 3,500 
 statut social 11 2,364 bogăţie 15 3,200 
    capacitate 10 3,100 
    carieră 10 3,400 
    dominanţă 17 3,176 
    egoism 13 3,923 
    familie 17 3,118 
    forţă fizică 12 4,833 
    gândire 11 2,727 
    impunere 10 2,600 
    independenţă 15 2,867 
    înţelegere 13 3,615 
    invincibil 14 2,786 
    luptă 12 2,667 
    mândrie 13 3,538 
    prieteni 15 2,733 

Se observă cu uşurinţă faptul că termenii cei mai frecvenţi, forţă şi bani, nu 
sunt şi cei mai importanţi, fapt ce determină ca aceştia să nu se situeze în cadranul 
care indică nucleul central al reprezentării sociale a puterii. Astfel, forţa (292) şi 
banii (289) sunt termeni asociaţi frecvent puterii, dar nu sunt recunoscuţi drept 
importanţi în definiţia acesteia. În schimb, inteligenţa (140), iubirea (61), cunoaşterea 
(34) şi ambiţia (46) domină structura reprezentării sociale a puterii la adolescenţi, 
situându-se în cadranul elementelor candidate la centralitate. 
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Adolescenţii atribuie inteligenţei un statut special, deosebit de important, 
deoarece o plasează în mai multe categorii. Aceasta constituie o premisă personală, 
o trăsătură de personalitate („dacă eşti inteligent, te poţi descurca, poţi avea orice” 
sau „o persoană inteligentă este respectată de comunitate, devenind astfel puternică”), 
un mijloc de exercitare a puterii („inteligenţa este principalul mijloc de a domina”) 
şi chiar un facilitator pentru a atinge beneficiile puterii („trebuie să fii inteligent 
pentru a putea profita de putere”). De asemenea, această aptitudine generală este 
considerată drept o formă a puterii – „puterea minţii”. Tot în spectrul intelectual se 
plasează şi cunoaşterea, un alt element considerat central de către adolescenţi în 
ceea ce priveşte definirea puterii. Tinerii subliniază rolul deosebit de important al 
cunoaşterii în traseul spre accesul la putere: „cu cât cunoşti mai multe lucruri, cu 
atât devii mai puternic”.  

Alături de capacităţile intelectuale ale persoanei puternice se regăsesc trăsăturile 
de voinţă, ca mijloace de acces şi menţinere a fenomenului puterii: „prin perseverenţă, 
oamenii obţin şi păstrează puterea”, „ambiţia te ajută să-ţi îndeplineşti obiectivele, 
dorinţele”. Observăm, deci, că, în viziunea adolescenţilor, mobilizarea efortului 
voluntar pe termen îndelungat şi depăşirea permanentă a obstacolelor întâlnite 
asigură puterea. Aceste trăsături de personalitate par să-şi desăvârşească rolul prin 
apariţia unui sentiment pe cât de nobil pe atât de stimulator, iubirea. Adolescenţii 
văd în iubire o formă de „putere universală”, care controlează oamenii şi îi determină 
să se schimbe sau să se apropie. Pe de altă parte, oamenii care sunt cuprinşi de 
acest sentiment sunt mai „calmi, înţelegători” şi „au puterea de a trece peste orice”.  

Aşadar, puterea este definită de adolescenţi prin caracteristicile persoanei 
deţinătoare de putere – capacităţile intelectuale care asigură exercitarea corespun-
zătoare şi calităţile afectiv-volitive care stimulează şi susţin energetic comportamentul. 
Accentul deosebit pus pe trăsăturile de personalitate în definirea puterii ar putea fi 
explicate prin caracteristicile psihologice ale acestei vârste: în plan psihic, apar şi 
intră în funcţiune unele capacităţi intelectuale, afective, volitive, motivaţionale, 
aptitudinale şi atitudinale, iar în plan social, sporeşte gradul de implicare şi realizare 
socială, toate acestea fiind însoţite de căutarea echilibrului prin noi identificări, 
descoperirea noii identităţi (în condiţiile incertitudinii cu privire la ce este el în 
realitate), dar şi de idealismul specific acestei vârste. 

Dacă elementele centrale ale reprezentării puterii la adolescenţi sunt evident 
polarizate pozitiv, în cel al elementelor periferice se situează atât termeni pozitivi 
(capacitate, bogăţie, avere, carieră, dominanţă, independenţă, înţelegere, invin-
cibilitate, familie, gândire), cât şi termeni negativi (egoism, luptă, mândrie). În 
acest fel sunt subliniate consecinţele deţinerii puterii sub aspect material, profesional, 
dar şi sub aspectele unor trăsături de personalitate. Pe de altă parte, premisele şi 
mijloacele de exercitare sunt preponderent pozitive. Familia constituie un mediu 
aparte ce constituie atât o formă de putere (tinerii văd în familie o putere forte care 
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te ajută să treci peste toate problemele), dar şi un cadru în care aceasta se 
manifestă (părinţii sunt cei care iau deciziile în locul nostru). De asemenea, 
prietenii au şi ei un statut ambivalent: pe de o parte prietenii constituie o premisă a 
puterii (cine are mulţi prieteni este puternic), pe de altă parte aceştia ar putea 
deveni o consecinţă negativă (cel care deţine puterea are mulţi prieteni falşi). Tot 
în acest context, dar în direcţia transformării persoanei deţinătoare de putere, ea ar 
putea uita de prieteni, devenind egoistă. 

În concluzie, elementele nucleului central al reprezentării sociale a puterii la 
adolescenţi sunt inteligenţa, perseverenţa, cunoaşterea şi iubirea, deoarece aceşti 
termeni sunt situaţi în cadranul în care există o congruenţă pozitivă între cele două 
criterii: frecvent şi important. Elementele periferice sunt: autoturism, avere, bogăţie, 
capacitate, carieră, dominanţă, egoism, familie, forţă fizică, gândire, impunere, 
independenţă, înţelegere, invincibilitate, luptă, mândrie, prieteni.   

Utilizând aceleaşi proceduri statistice pentru a analiza datele provenite de la 
categoriile de subiecţi în funcţie de sexul acestora şi de conduita preponderentă, 
rezultatele arată atât similitudini, cât şi diferenţe între datele generale şi cele pe 
categorii.  

Comparând datele, putem preciza că, în timp ce la fete elementele nucleului 
central sunt aceleaşi ca pentru tot grupul de subiecţi, la băieţi apar câteva diferenţe. 
Cunoaşterea şi perseverenţa nu se mai regăsesc în acest cadran, cea de a doua 
situându-se printre elementele periferice. Aşadar, spre deosebire de fete, băieţii 
definesc puterea mai ales prin inteligenţă şi iubire. Chiar dacă ne-am fi aşteptat ca 
fetele să aprecieze mai mult decât băieţii latura afectivă, se pare că şi băieţii acordă 
iubirii acelaşi rol deosebit de important în relaţie cu puterea. În cadranul elementelor 
periferice în ceea ce priveşte grupul masculin apar câteva elemente precum atitudine, 
sănătate, relaţii, violenţă, care de fapt exprimă trăsături specific masculine, ceea ce 
ar putea însemna proiectarea de gen în reprezentarea socială studiată. Fetele 
amintesc de mijloacele de exercitare a puterii precum manipularea, dar şi înţelepciunea, 
responsabilitatea. 

În ceea ce priveşte diferenţierea structurii reprezentării sociale a puterii în 
funcţie de conduita predominantă a adolescenţilor, analiza statistică a dus la urmă-
toarele rezultate: 

Tabelul nr. 7 
Încrucişarea frecvenţelor cu rangul mediu al importanţei pentru conduita revoltei 

Rang mediu  
Frecvenţă Sub 2,5 Peste şi egal cu 2,5 

Peste şi egală cu 10 bani  
Mai mare decât 5 şi mai mică decât 9 inteligenţă forţă 

influenţă 
superioritate 
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Tabelul nr. 8 
Încrucişarea frecvenţelor cu rangul mediu al importanţei pentru conduita închiderii în sine 

Rang mediu  
Frecvenţă Sub 2,5 Peste şi egal cu 2,5 

Peste şi egală cu 10 inteligenţă 
voinţă 

bani 
curaj 
forţă 
influenţă 

Mai mare decât 5 şi 
mai mică decât 9 

ambiţie 
caracter 
învingere 
iubire 
personalitate 
respect 
siguranţă 
statut social 

atitudine 
convingere 
faimă 
încredere 
lider 
muşchi 
stăpânire de sine 

autoritate  
corupţie 
forţă fizică 
independenţă  
luptă 
perseverenţă 
violenţă 
 

Tabelul nr. 9 
Încrucişarea frecvenţelor cu rangul mediu al importanţei pentru conduita afirmării 

Rang mediu  
Frecvenţă Sub 2,5 Peste şi egal cu 2,5 

Peste şi egală cu 18 cunoaştere 
inteligenţă 
iubire 
înţelepciune 
stăpânire de sine 

ambiţie 
autoritate 
bătaie 
curaj 
încredere 
muncă 
relaţii 
superioritate 
voinţă  

atitudine  
bani  
convingere 
forţă 
influenţă 
răbdare 
respect 
violenţă 
 

Mai mare decât 10 şi 
mai mică decât 17 

 avere 
conducere 
corupţie 
egoism 
familie 
manipulare 
prieteni 
siguranţă 
sport 

bogăţie  
control 
dominanţă 
faimă 
lider 
muşchi 
responsabilitate 
sănătate 
supremaţie 

Structura reprezentării are un conţinut diferit în funcţie de conduita adoles-
cenţilor. Astfel, cei care manifestă preponderent conduita revoltei sunt mult mai 
materialişti decât ceilalţi adolescenţi, situând în cadranul nucleului central un 
singur element – banii. Manifestând o conduită opozantă faţă de ceilalţi, încălcând 
reguli, respingând orice idee impusă de ceilalţi, fiind indisciplinaţi, extravaganţi, 
adolescenţii „revoltaţi” cred că banii sunt pe de o parte singura cale de acces la 
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fenomenul puterii, iar pe de altă parte cel mai important beneficiu al acestuia. În 
cadranul elementelor periferice se situează forţa, influenţa şi superioritatea, deci 
ideea de a fi „mai” decât ceilalţi. 

Altă viziune asupra puterii o au însă adolescenţii care manifestă preponderent 
conduita închiderii în sine. Efectuând permanent examene de conştiinţă, anali-
zându-şi mereu comportamentul, sentimentele şi atitudinile, aceştia devin centraţi 
pe trăsăturile de personalitate care sunt asociate şi puterii. Inteligenţa şi voinţa 
constituie nucleul reprezentării pentru această categorie, deci aptitudinea intelectuală 
generală care constă în capacitatea de adaptare la diverse situaţii, de a rezolva 
probleme şi de a lua decizii mature şi responsabile şi voinţa, ca trăsătură caracterială 
(latura executorie a caracterului este reprezentată de trăsăturile de voinţă), care 
presupune mobilizarea tuturor resurselor în vederea atingerii scopului, depunerea 
unui efort voluntar şi depăşirea unor obstacole interne sau externe. În sistemul 
elementelor periferice predomină de asemenea trăsături de personalitate (independenţă, 
perseverenţă, atitudine, încredere, convingere, stăpânire de sine), incluzând şi unele 
aspecte fizice – forţă fizică, muşchi. Adolescenţii introspectivi atrag atenţia asupra 
pericolelor sau a mijloacelor negative de exercitare a puterii – actele violente. 
Liderul, persoana care ocupă un statut superior în ierarhie, cel care îi conduce pe 
ceilalţi, le dă directive şi le stabileşte reguli, se regăseşte de asemenea în acest 
cadran al elementelor periferice reprezentării sociale a puterii. 

Adolescenţii la care predomină conduita afirmării şi exaltării definesc puterea 
mai ales prin cunoaştere, inteligenţă, înţelepciune, iubire, stăpânire de sine. Aceştia 
se raportează la putere în funcţie de comportamentul adoptat: îşi valorifică resursele de 
care dispun, sunt foarte interesaţi de cunoaştere şi de adevăr, dezaprobă minciuna, 
ipocrizia, se confruntă deschis cu alţii şi comunică asertiv cu aceştia. Stăpânirea de 
sine face parte din instrumentele artei oratorice, prin care îşi exprimă ideile şi 
convingerile şi prin care, probabil, câştigă puterea. În sistemul elementelor periferice 
apar elemente noi precum sănătatea şi sportul, ca apanaje ale unei vieţi echilibrate, 
mature. 

Analizând elementele structurii reprezentării sociale a puterii în funcţie de 
conduita adolescenţilor, se observă corespondenţa dintre trăsăturile proprii fiecărei 
conduite şi specificul puterii, întărind încă o dată legătura dintre tipul de reacţie sau 
modelul comportamental şi modalitatea de raportare la diverse aspecte ale realităţii. 

În ceea ce priveşte capacitatea de asociere a termenilor, matricea coocu-
renţelor arată tendinţa termenilor de a fi evocaţi împreună, o coocurenţă puternică 
putând indica fie faptul că termenii fac parte din aceeaşi categorie, fie că există o 
relaţie între două categorii asociate unor dimensiuni diferite ale obiectului evocat 
(fapt întâlnit mai frecvent în cazul nostru). Astfel, inteligenţa are tendinţa de a 
apărea în acelaşi context cu respect (coocurenţă 16), bani (79), forţă (63), influenţă 
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(33), autoritate (11), curaj (25), bătaie (10). Cunoaşterea apare mai ales în relaţie cu 
banii (coocurenţă 16). Banii, pe lângă inteligenţă, cunoaştere, sunt strâns legaţi de 
relaţii (20), forţă (114), iubire (32), perseverenţă (22), control (16), încredere (12), 
înţelepciune (22), influenţă (68), autoritate (27), curaj (30) şi superioritate (23). 
Iubirea mai apare în legătură cu forţa (25), răbdarea (17) şi violenţa (22). 

Utilizând matricele de coocurenţe şi preferinţă între cuvinte, precum şi sensul 
cuvintelor, s-au stabilit categoriile tematice şi relaţiile către acestea: 

1. Trăsături de personalitate: inteligenţă, răbdare, voinţă, perseverenţă, 
stăpânire de sine, siguranţă de sine, înţelepciune etc. 

2. Caracteristici generale: forţă, control, autoritate, dominanţă, tărie, supre-
maţie etc. 

3. Condiţii favorizante: cunoaştere, muncă, relaţii, sănătate, sport, iubire. 
4. Consecinţe: bogăţie, bani, satisfacţie, carieră, respect, statut social, prieteni 

falşi, independenţă. 
5. Mijloace de exercitare: violenţă, manipulare, minciună, corupere, concurenţă, 

supunere, convingere, înţelegere etc. 
6. Tipuri de putere: economică, politică, financiară, intelectuală, psihică, edu-

caţională, fizică etc. 
7. Medii de exercitare: familie, şcoală, anturaj. 
8. Simboluri: muşchi, cai putere, motor, sală, America, tzunami, sânge, ATV, 

motor, abdomene, Rusia, arme, motocicletă, scuter. 
9. Profesionişti ai puterii: preşedinte, lider, poliţist, terorişti etc. 
10. Primejdii: egoism, egocentrism, intoleranţă, interes, singurătate. 
Categoria trăsături de personalitate este într-adevăr cea mai importantă 

pentru adolescenţi, explicând 17,8% din totalul evocărilor. Astfel, persoana deţinătoare 
de putere este inteligentă, perseverentă, responsabilă, matură, încrezătoare în 
forţele proprii, echilibrată, sociabilă, are multiple aptitudini intelectuale şi atitudini 
bine formate. Urmează categoria consecinţelor acesteia (17,4% din evocări), cea 
mai importantă menţiune fiind banii – elementul forte. Simbolurile atribuite puterii 
sunt de asemenea reprezentative (15,7%) – muşchi, abdomene, sala de forţă, ATV, 
scuter, motor, autoturism, cai putere. Mijloace de exercitare explică 14,5% din evocări, 
care au atât o conotaţie negativă (minciuna, manipularea, coruperea, supunerea), 
cât şi pozitivă, cum ar fi coordonare, comunicare, înţelegere, ajutor, sprijin, 
aplicarea legii. Semnificative sunt şi condiţiile (7,5%) de acces la acest fenomen, 
care au în centrul lor achiziţia de cunoştinţe – cunoaşterea, învăţarea, informaţiile. 

Dacă raportăm elementele structurii reprezentării la teoria elaborată de  
P. Moliner (2001), care combina noţiunile de centralitate şi periferie cu dimensiunile 
evaluativă şi descriptivă, sinteza reprezentării sociale a puterii la adolescenţi ar 
putea fi ilustrată de tabelul următor: 
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Tabelul nr. 10 
 Reprezentarea socială a puterii la adolescenţi după modelul elaborat de Moliner 

În câmpul definiţiilor se află inteligenţa şi cunoaşterea, elementele centrale 
care definesc puterea şi care determină elementele periferice. Printr-un nivel ridicat 
de inteligenţă şi un vast bagaj de cunoştinţe, o persoană dobândeşte anumite 
capacităţi intelectuale şi profesionale prin care îi domină pe ceilalţi. Dimensiunea 
evaluativă a nucleului central pare a fi dată de calitatea voinţei – perseverenţa – şi 
factorul stimulator – iubirea. Ambele sunt conotate pozitiv. 

În sistemul periferic, alături de dominanţă, în câmpul descrierilor, se află 
forţa fizică, gândirea şi capacitatea, ca mijloace de exercitare a puterii. Aşteptările 
subiecţilor în raport cu obiectul reprezentării sunt atât pozitive (dezvoltarea 
profesională, îmbogăţirea, independenţa, invincibilitatea) cât şi negative (egoism, 
mândrie), în raport mai ales cu transformarea persoanei deţinătoare de putere. 
Prietenii şi familia care ajută persoana sunt situaţi la polul pozitiv, pe când prietenii 
falşi câştigaţi prin deţinerea puterii şi membrii familiei (părinţii) care iau decizii în 
locul adolescenţilor sunt situaţi la polul opus.  

3.4. INTERPRETAREA GENERALĂ A DATELOR 

Dacă raportăm rezultatele şi analiza acestora la ipotezele studiului, observăm 
că presupunerile noastre au suportat atât confirmări, cât şi infirmări. Astfel, dacă 
luăm în calcul prima ipoteză de cercetare, în care s-a stipulat polarizarea negativă a 
obiectului reprezentării de către adolescenţi, din analiza datelor rezultă clar 
infirmarea acesteia. Indicele de polaritate este cel mai concis indicator în acest 
sens, P = 0,51, şi arată încadrarea obiectului reprezentării în intervalul pozitiv. 
Aşadar, adolescenţii evaluează pozitiv acest fenomen, asociindu-i termeni precum 
inteligenţă, respect, cunoaştere, iubire, comunicare, înţelegere, indulgenţă, compasiune, 
perseverenţă, ai căror conotaţie pozitivă este evidentă. Într-adevăr, ei amintesc şi 
despre dimensiunea negativă (despre cei din familie care iau decizii în locul lor, 
despre prietenii falşi rezultaţi din deţinerea puterii, despre mijloace de exercitare şi 
consecinţe precum manipularea, violenţa etc.), aşa cum  s-a presupus, dar această 
tendinţă este destul de slabă. 

 Zona descriptivă Zona evaluativă 
 Definiţii  Norme  

Sistemul 
central 

Inteligenţa 
Cunoaşterea  

Iubirea  
Perseverenţa  

 Descrieri  Aşteptări  
Sistemul 
periferic 

Capacitate  
Dominanţă 
Forţă fizică 

Gândire 

Îmbogăţire (autoturism, avere, bogăţie) 
Dezvoltare profesională (carieră) 

Trăsături personale (egoism, independenţă,  
invincibilitate, mândrie) 

Familie 
Prieteni  
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În ceea ce priveşte a doua ipoteză de cercetare, în care s-a preconizat sur-
clasarea similitudinilor de către diferenţe în virtutea ancorării diferite a categoriilor 
de subiecţi în funcţie de tipul conduitei şi de genul biologic în fenomenologia 
puterii, aceasta este în cea mai mare parte confirmată. Dacă în funcţie de genul 
biologic, diferenţele în definirea nucleului central există doar în direcţia numărului 
de elemente (băieţii punând accent doar pe inteligenţă şi iubire, iar fetele pe 
inteligenţă, iubire, cunoaştere, perseverenţă, ca în tabloul general), diferenţierea 
structurii reprezentării sociale a puterii este evidentă în funcţie de conduita 
dominantă. Se observă în acest sens corespondenţa dintre trăsăturile proprii fiecărei 
conduite şi specificul RS a puterii: cei care adoptă conduita revoltei sunt centraţi pe 
bani, atât ca unic mijloc de acces la putere, cât şi ca beneficiu suprem, apoi pe 
forţă, influenţă şi superioritate (ca elemente periferice), cei care manifestă prepon-
derent conduita închiderii în sine apreciază în mod deosebit trăsăturile de 
personalitate – inteligenţa şi voinţa, pe când cei care adoptă preponderent conduita 
afirmării şi exaltării (cei mai mulţi dintre adolescenţi) definesc puterea prin 
cunoaştere, inteligenţă, înţelepciune, iubire, stăpânire de sine. 

Rolul familiei, preconizat în a treia ipoteză, nu este încă foarte bine conturat, 
urmând ca în cercetările ulterioare să fie supus unei analize mult mai amănunţite. 
Datele rezultate arată că statutul acesteia este ambivalent – familia constituie atât 
un mediu pozitiv, care prin înţelegere şi susţinere reciprocă are puterea de a ajuta 
membrii ei (inclusiv adolescenţii) să depăşească toate obstacolele, cât şi un cadru 
negativ, prin dezechilibrul existent între părinţi – cei care deţin puterea şi iau 
decizii – şi adolescenţi.  

Ceea ce pare a domina explicarea rezultatelor acestui studiu este faptul că 
apare din partea adolescenţilor fenomenul de identificare cu atributele puterii şi 
chiar cu puterea însăşi. Aceasta ar putea fi şi cauza pentru care, delimitarea 
preconizată la început, între cei care deţin puterea şi subiecţii cercetării, nu apare. 
Dimpotrivă aceştia se comportă ca şi cum ei ar fi în postura de a deţine puterea. 

4. CONCLUZII ŞI ANALIZĂ COMPARATIVĂ A DATELOR DIN MAI MULTE STUDII  

Studiul reprezentării sociale a puterii la vârsta adolescenţei conferă o nouă 
viziune asupra acestui fenomen. Fiind la vârsta definirii identităţii, asumării celor 
mai mari riscuri, depăşindu-şi limitele, adolescenţii se raportează la putere ca la un 
fenomen mai mult individual, personal, decât social, fenomen care le aparţine şi îi 
reprezintă. De aceea, polarizarea pozitivă este evidentă, iar elementele care domină 
structura reprezentării sociale – inteligenţa, iubire, perseverenţă şi cunoaştere – 
proiectează de fapt idealurile acestei vârste. 

Structura reprezentării sociale a puterii suportă atât similitudini cât şi 
diferenţieri între adolescenţi şi celelalte categorii de vârstă. Astfel, într-un studiu 
realizat de I. Galli şi G. Nigro (1992), grandoarea pare să domine întreg câmpul 
semantic al puterii pentru copiii cu vârsta de 9–10 ani. Bogăţia, posesia şi banii – 
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dimensiunea statistică mai solidă a puterii – constituie mijloacele de acces, de 
achiziţie şi de conservare a puterii, pe când jocul, sportul şi acţiunea reprezintă 
dimensiunea ludică şi, în general, dinamică a puterii. Dragostea şi curajul reprezintă 
dimensiunea pură şi ideală a puterii, o dimensiune încărcată cu o importantă 
valoare afectivă. Aceasta este o putere care sălăşluieşte în interiorul persoanei, o 
putere independentă de mijloacele materiale, o putere care este, într-un fel, la 
îndemâna oricui. Dragostea şi curajul sunt legate de forţă şi de bărbat: bărbatul care 
are forţă este cel care deţine puterea, cel care poate mai mult decât altul. Lexicul 
puterii la copii cuprinde cuvinte fără o conotaţie negativă. Prin raportare la adulţi, 
copiii au un vocabular ce reflectă o viziune dinamică, puţin suspicioasă, optimistă a 
conceptului. Aşadar, ei nu privesc puterea ca pe ceva care este împotriva altcuiva, 
ci ca pe ceva a cărui întrebuinţare ar fi să amplifice binele. Puterea înseamnă a avea 
avantaj, a fi mai puternic, mai bogat, „mai” decât alţii. Puterea creează şi legitimează 
diferenţele între procese; ea determină asimetria şi ierarhia (Galli, 1994). 

Rezultatele studiului internaţional finalizat în 2008, coordonat de I. Galli 
(pentru datele lotului românesc vezi L. Iacob şi A. Neculau, 2009), arată că tinerii 
adulţi, de ambele sexe, percep puterea ca un fenomen general (natural, psihologic, 
social etc.), indispensabil individului şi societăţii umane în general, la care oamenii 
aspiră, dar de care, în acelaşi timp, se tem, generator de avantaje şi statut. Banul 
este perceput ca principal simbol al puterii şi domină nucleul central al reprezentării 
sociale. Faţă de alte studii mai vechi, nu s-a putut evidenţia polarizarea negativă a 
reprezentării puterii, doar în discutarea nucleului central al reprezentării subiecţilor 
de gen masculin, apare o conotaţie negativă (corupere, minciună, manipulare), 
insuficient de puternică pentru a se impune semnificativ. În studiile anterioare, 
termenul cel mai frecvent asociat cu puterea, atât la femei, cât şi la bărbaţi este 
banul, urmează apoi forţa şi autoritatea. Dacă se realizează o comparaţie a studiilor 
realizate de-a lungul anilor, se observă că termenii banii, forţa şi politica sunt cei 
trei termeni comuni cercetărilor din 1986, 1992 şi 2006, realizate de I. Galli şi  
G. Nigro (banii fiind cel mai des evocat termen). Aceşti trei termeni intră în 
componenţa nucleului central al reprezentării sociale a puterii, urmând ca 
elementele periferice să difere de la un moment la altul: astfel, în 1986, acestea 
sunt dictatura, dominarea, statul şi violenţa, în 1992, celebritatea, conducerea, 
influenţa şi responsabilitatea, iar în 2006, acestea sunt reprezentate de conceptele 
coerciţie, lider şi succes. Se observă că în 1986, fenomenul puterii are o conotaţie 
puternic negativă, fiind caracterizată prin termeni ca distructiv, indezirabil, periculos. 
Diferenţiatorul semantic cuprins în studiul din 1992 pune în opoziţie carisma şi 
celebritatea cu termenii corupţie şi conducere. Aşadar, primii doi termeni dau puterii o 
conotaţie pozitivă, aceştia fiind dezirabili, pe când ultimii sunt indezirabili. Studiul 
din 2006 pune în opoziţie termenii dezirabili, pozitivi, carismă şi succes cu 
termenii negativi, indezirabili politică şi coerciţie. 

Primit în redacţie la: 5. I. 2010 
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REZUMAT 

Fenomenul puterii este prezent în viaţa adolescentului cel puţin la fel de mult ca şi la celelalte 
vârste; deţinătorii ar putea fi părinţi/familie, profesori/şcoală, anturaj, idoli etc. Faţă de aceştia, 
adolescentul reacţionează fie prin comportamente de acceptare, conformare, fie prin revoltă şi 
indignare. Tocmai de aceea este interesant de studiat puterea din perspectiva acestei vârste, având în 
vedere conflictul permanent dintre adolescent şi oricine ar putea să şi-o exercite asupra sa.  

Pe de o parte, acest studiu îşi propune ca, prin metoda asociaţiei libere, să identifice structura 
reprezentării sociale a puterii la adolescenţi, stabilind eventuale diferenţieri în funcţie de genul 
biologic şi de conduita predominantă, identificată printr-un chestionar de autocaracterizare. Pe de altă 
parte, studiul urmăreşte să supună rezultatele analizei comparative cu rezultatele studiilor anterioare, 
realizate asupra aceluiaşi obiect social, dar aplicate altor categorii de vârstă. 



IMPLICAŢIA LOCULUI CONTROLULUI ÎN STRUCTURA 
PERSONALITĂŢII. STUDIU PE FUNCŢIONARI PUBLICI 

BEATRICE ADRIANA BALGIU∗ 

Abstract 

This study examines the relevance of locus of control within the administrative officers 
group’s personality from central administration. After the application of certain psychological 
questionnaires based on the specific of administrative activity, it can be observed that the respective 
group emphasizes its features through: ambivalence in the belief of behavioral control, middle 
creative motivation, low vocational implication, introversion and emotional stability, etc. On this 
background, locus of control hasn’t a special meaning in the personality of the administrative officers; 
it influences the inovative intelligence and creative motivation through its component, cognitive 
interests.  

Cuvinte-cheie: locul controlului, personalitate, departament administrativ. 

Keywords: locus of control, personality, administrative field. 

1. INTRODUCERE 

Conceptul de locus of control, deşi elaborat cu aproximativ 50 de ani în urmă 
şi investigat în numeroase studii, s-a bucurat de o anumită vogă în anii ’60–’70, 
însă clarificările asupra lui nu au fost pe deplin epuizate. În cele mai multe cazuri, 
rezultatele au fost ambigue în privinţa factorilor individuali asociaţi, de exemplu, 
gen, vârstă, nivel de experienţă etc. De asemenea, una dintre contradicţiile dezbătute 
îndelungat este, de pildă, cea privind varianţa vs. invarianţa locului controlului: este 
acesta o caracteristică de personalitate sau variabilă situaţională? O clarificare în 
acest sens, o aduc S. Chelcea şi colab. (2002) conform căreia, deşi internaliştii şi 
externaliştii nu pot fi consideraţi tipuri de personalitate, doarece credinţa în locul 
controlului intern respectiv extern este stabilită prin extremele unui continuum, 
convingerea asupra controlului comportamental extern/intern este atât variabilă a 
situaţiei cât şi trăsătură de personalitate. 

În literatura românească, singurele studii de care avem cunoştinţă aparţin lui 
S. Chelcea şi colab. şi iau în calcul relaţia dintre rezistenţa la zvonuri şi locul 
controlului (1993) ca şi relaţia dintre acesta din urmă şi schimbarea socială (2002). 
 

∗ Universitatea Politehnica Bucureşti, Catedra de ştiinţe socio-umane. 

Rev. Psih., vol. 57, nr. 1, p. 43–55, Bucureşti, ianuarie – martie 2011 



 Beatrice Adriana Balgiu 2 
 

44 

Constructul de locus of control a devenit, încă de la sfârşitul anilor ’80, 
important în îmbunătăţirea înţelegerii comportamentului uman în organizaţii. Se 
consideră că este una din caracteristicile personalităţii care influenţează munca şi 
realizările angajaţilor (Erbin-Roseman, Simms, 1997; Spector şi colab, 2001). În 
acest cadru organizaţional, locul controlului comportamental a fost analizat cu 
predilecţie în organizaţiile medicale şi industriale şi foarte puţin în administraţia 
publică, majoritatea cercetărilor din acest areal concentrându-se asupra interacţiunii 
dintre localizarea controlului şi satisfacţia în muncă (Thomas şi colab., 2006). Ne 
propunem în cele ce urmează o analiză a semnificaţiei locului controlului în 
structura personalităţii funcţionarilor publici. 

2. LOCUL CONTROLULUI ÎN STRUCTURA PERSONALITĂŢII 

Locul controlului – concept de diferenţiere individuală – se referă la convingerile 
indivizilor privind localizarea factorilor care le controlează comportamentul. Dacă 
o persoană simte că deţine controlul asupra a ceea ce se întâmplă, exprimă o 
orientare internă a controlului. În contrast, dacă cineva simte că soarta, norocul sau 
şansa afectează evenimentele prin care trece, are o localizare externă a controlului. 

Termenul de loc al controlului a fost asociat cu diferenţa în convingeri, carac-
teristici de personalitate şi, desigur, în conduita semnificativă pentru organizaţii. 
Aceste diferenţe sunt subliniate de studii variate, marea lor parte demonstrând 
superioritatea dimensiunii interne a locului controlului. Ne vom concentra mai jos 
asupra datelor bazate pe relaţionarea locului controlului cu trăsăturile de personalitate, 
care pot servi cercetării noastre. 

La nivelul proceselor cognitive, internaliştii se disting în plan calitativ faţă de 
externalişti prin faptul că descoperă mai rapid regulile în rezolvarea de probleme şi 
utilizează mai bine experienţa în sarcinile experimentale (Ducette, Walk, cf. 
Lefcourt, 1982). 

Pe alte coordonate (Churchill, cf. Schultz, Schultz, 2005), locul controlului 
este corelat pozitiv cu disponibilitatea creativă, iar stimularea acesteia ar fi paralelă 
cu câştigul în internalitate. Se consideră că indivizii creativi au un loc al controlului 
intern, dar un loc intern al controlului nu implică în mod necesar că individul este 
şi creativ.  

La nivelul atitudinilor, studii recente raportează evidente diferenţe între 
internalişti şi externalişti în termenii nivelului de autoarealizare. Datorită localizării 
controlului în afară, externaliştii tind să perceapă un control mai redus asupra propriei 
soarte şi aceasta îi face să aibă un grad pe măsură al motivaţiei de realizare 
(Schultz, Schultz, 2005). Într-un studiu realizat de noi pe ingineri performanţi 
(Balgiu, 2009), am descoperit că internaliştii se caracterizează prin atitudini 
creative ca asumarea riscului, căutarea noului, aprecierea originalităţii ca şi aspecte 
voliţionale de nivel mult mai dezvoltat comparativ cu externaliştii etc. 
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Numeroase studii susţin că, în cadrul trăsăturilor largi de personalitate, 
orientarea internă, aşa cum era de aşteptat, este asociată cu poziţia mai activă şi de 
control asupra mediului precum şi atracţia către situaţii care oferă oportunităţi de 
realizare a obiectivelor (Lefcourt, 1982). 

Dintre cercetările realizate cu variante bazate pe modelul Big Five s-a observat 
că singurul suprafactor congruent cu internalismul este stabilitatea emoţională 
(Morrison, 1997), consistent şi cu alte cercetări care arată că, în corelaţie cu 
nevrotismul contribuie la satisfacţia şi eficacitatea în muncă (Judge, Bono, 2001). 

În privinţa studiilor asupra domeniului administrativ, deşi analizele locului 
controlului nu sunt atât de extinse cum sunt cele din sfera medicală unde 
examinarea locului controlului a cunoscut cea mai largă cercetare, există totuşi 
câteva rezultate importante pentru obiectivul lucrării de faţă. Majoritatea cercetărilor 
(Rosenham, Seligman, 1989; Judge, Bono, 2001; Salazar şi colab., 2002) găsesc 
corelaţia înaltă dintre locul controlului şi eficienţa muncii în administraţie. 

Cunoscut cercetător al implicaţiilor locului controlului în cadrul comporta-
mentului organizaţional, P.E. Spector sublinia încă din 1982 în investigaţiile pe 
funcţionari că locul controlului este legat direct de motivaţie, efortul depus, 
performanţă, satisfacţie şi percepţia slujbei. Alte studii (Krenl, 1992) examinează rolul 
localizării controlului în moderarea impactului stimulentelor şi participarea la 
performanţă şi arată că orientarea externă a controlului diminuează participarea la 
performanţă.  

C. Kasperson (1982) realizează o cercetare pe funcţionarii de spital şi găseşte 
corelaţia pozitivă înaltă între atitudinile negative şi externalitatea controlului. Cei 
care au atitudini pozitive sunt în general mult mai satisfăcuţi cu rezultatele muncii 
lor datorită controlului pe care consideră că îl au în îndeplinirea activităţii. 

3. METODOLOGIE 

3.1. OBIECTIVUL 

Obiectivul constă în investigarea relaţiei dintre locul controlului şi alte 
variabile de personalitate în cazul funcţionarilor publici. 

3.2. IPOTEZE 

Pornind de la literatura de specialitate şi de la rezultatele experienţei noastre 
în investigarea relaţiei dintre locul controlului şi caracteristicile de personalitate cu 
ajutorul a diferite instrumente, dintre care redăm, de exemplu, cele bazate pe 
modelul Big Five conţinând până la 30 de variabile, am stabilit următoarele 
ipoteze:  



 Beatrice Adriana Balgiu 4 
 

46 

1. Locul controlului are o afinitate electivă mai mare cu factorii motivaţionali 
decât cu trăsăturile-factori de personalitate. 

2. Angajaţii care au credinţa în controlul intern sunt mai orientaţi creativ 
decât cei care au credinţa în controlul extern. 

3.3. SUBIECŢI 

Am selectat şi am constituit un eşantion compus din 85 de funcţionari publici 
de execuţie şi de conducere din administraţia centrală (Ministerul Administraţiei şi 
Internelor – subiecţii activează în cea mai mare parte în Departamentul pentru 
comunităţi locale). Din punct de vedere al genului, 29 dintre subiecţi sunt bărbaţi, 
52 femei, iar 3 subiecţi nu au răspuns la întrebarea de identificare a genului. La 
nivel real fizic, în sfera administrativă, balanţa raportului feminin/masculin este în 
favoarea primei părţi.  

În privinţa vârstei, media lotului este M = 39,81, σ = 8,53, minim – 26 ani, 
maxim – 56 ani. 

3.4. METODĂ 

Alegerea instrumentelor de lucru s-a realizat după consultarea fişei postului 
funcţionarului public. Conţinutul acesteia arată că exigenţele psihologice ale 
funcţionarilor publici pot fi rezumate pe trei mari dimensiuni:  

– una legată de rezolutivitatea situaţiilor intervenite, capacitatea de a pune 
inovativ în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse în scopul realizării 
obiectivelor, într-un cuvânt cerinţa pentru stil cognitiv (cităm din fişa postului de 
consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta I: ,,capacitatea de adaptare la nou, 
capacitatea de a anticipa soluţiile şi încadrarea în timp util a activităţilor; capacitatea de 
a previziona cerinţele, oportunităţile şi constrângerile viitoare, posibilele riscuri şi 
asumarea eventualelor consecinţe ale acestora etc.”);  

– a doua priveşte motivaţia pentru domeniul ales;  
– ultima se referă la competenţa socială cuprinsă începând cu abilităţile de 

comunicare la susţinerea eficientă a relaţionării.  
În consecinţă am aplicat următoarele teste: 
1. Scala de evaluare a locului controlului (Spector, 1988) măsoară orientarea 

internalistă (credinţa în comportamentul determinat de proprie iniţiativă, acţiunile 
personale şi voinţa liberă), ambivalentă şi externalistă (credinţa în comportamentul 
determinat de soartă, noroc, cei puternici etc.). În conţinutul scalei există 16 itemi 
iar modalitatea de răspuns este în şase trepte: de la 1 – Nu sunt de acord în mare 
măsură, până la 6 – Sunt de acord într-o mare măsură. Scorul locului controlului 
este realizat prin însumarea punctajului obţinut la cei 16 itemi după ce rezultatul a 
8 dintre aceştia a fost transformat prin diferenţa cu şapte. 
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Dintre toate chestionarele care au ca obiectiv evaluarea locului controlului, 
am optat pentru instrumentul de faţă datorită sensibilităţii sale metodologice şi 
construcţiei sale, din punct de vedere al specificităţii itemilor, strict pe domeniul 
organizaţional. 

Anterior studiului de faţă, am aplicat respectiva scală pentru validare pe un 
număr de 556 de studenţi politehnişti şi pentru etalonarea sa am avut un eşantion de 
870 de studenţi. 

2. Testul analitic de inteligenţă (A) – autor R. Meili – cu patru subteste 
(imagini, cifre, fraze, desene) care în combinaţie măsoară anumite tipuri de 
inteligenţă: analitică, inventivă, abstractă şi concretă. 

3. Chestionarul de motivaţie creativă (M.C.), autor P. Popescu-Neveanu 
(1977). Principalul scop al utilizării sale a avut în vedere stabilirea coeficientului 
de motivaţie creativă (Q.M.C.), precum şi a atitudinilor care contribuie la aceasta: 
implicarea eului şi încredere în forţele proprii, calităţi voluntare şi simţ valoric, 
interes cognitiv, implicare vocaţională şi atitudini direct creative privind preţuirea 
noului, tendinţa spre originalitate, problematizarea, poziţia antirutineră, angajarea 
inovativă etc. Chestionarul conţine 50 de itemi evaluaţi pe o scală Lickert. Testul 
conţine şi o scală L (minciună) care indică posibila disimulare a răspunsurilor. 

4. Scala aceptării celorlalţi (AO) – autor W.F. Fey apud Neculau, 1998 – cu  
20 de enunţuri referitoare la sentimentele şi atitudinile faţă de ceilalţi, fiecare având 
cinci variante de răspuns de la 1 – deplin adevărat, la 5 – foarte rar adevărat. Prin 
însumarea punctelor obţinute la toate răspunsurile probei rezultă scorul subiectului, 
care poate fi între 20 şi 100. Exemplu de itemi cotataţi direct şi prin inversare de 
scor: ,,Pot să mă simt bine în compania unor oameni ale căror idealuri sunt diferite 
de ale mele”, ,,Dacă fac ceea ce nu-mi stă în fire, probabil îi voi nemulţumi pe 
ceilalţi”. 

Aplicarea respectivei scale a fost justificată şi de faptul că motivaţia pentru 
serviciul public, aşa cum demonstrează T. Steen (2006), este asociată cu alte 
concepte precum altruismul şi comportamentul privind interesul pentru celălalt. 

5. Inventarul de personalitate Eysenck (1997) conţine scale pentru diagnos-
ticarea nevrotismului şi a introversiei-extraversiei considerate dimensiuni majore în 
structurarea personalităţii, care ne permit să descriem grupul din perspectiva 
modalităţii de a relaţiona, a dezvoltării eului şi afectivităţii. 

Aplicarea chestionarelor s-a realizat în perioada martie–mai 2009, individual, 
atât în forma creion-hârtie, cât şi în varianta electronică, iar timpul de completare a 
variat de la 10 la 30 de minute în funcţie de chestionar.  

4. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Analiza datelor a cuprins performanţele experimentale medii ale grupului, 
raportarea lor la conţinutul instrumentelor utilizate şi/sau rezultate comparabile din 
alte cercetări şi în partea a doua, în concordanţă cu obiectivul nostru major, am 
recurs la intercongruenţa variabilelor. 
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a) Scala de evaluare a locului controlului 
Pentru scorul locului controlului (L.C.) obţinem o medie de 49,25 care 

încadrează eşantionul de funcţionari publici la categoria ,,ambivalenţi”, caracterizaţi 
prin combinaţia între credinţele de localizare atât internă, cât şi externă a controlului. 
Datele oferite de P.E. Spector (1988) pe populaţie americană (M = 36,00) ne arată 
o diferenţă de aproximativ 11 puncte între cele două medii, din care am putea deduce, 
la o primă analiză, că lotul de funcţionari publici este definit printr-un grad mai 
înalt de externalism. Pentru o mai mare certitudine, ni se pare relevant să ne raportăm 
la rezultatele obţinute din alte aplicaţii cum sunt cele realizate de noi cu aceeaşi 
scală pe studenţi (N = 870) în care M = 43,50 şi σ = 9,64 (t = 2,74, p = 000294). În 
acest condiţii, datele impun constatarea unui grad mai mare de externalism la 
funcţionarii publici ai lotului de faţă. 

Din perspectiva distribuţiei subiecţilor, reţinem că 8,23% sunt internalişti, 
51,76% ambivalenţi şi 40,09% externalişti.  

Propunem în continuare şi o comparaţie cu un lot de ingineri ai domeniului 
tehnic (Beatrice Balgiu, 2009) cu scopul descoperirii unei clarificări, comparaţie pe 
care o vom nuanţa prin calculul semnificaţiei diferenţelor. Aşa cum reiese din 
tabelul nr. 1, deşi ambele loturi (funcţionari publici şi ingineri) se înscriu în 
categoria ,,ambivalenţi” se poate vorbi de plasarea funcţionarilor publici la limita 
superioară a zonei mediane a locului controlului şi, prin urmare, de o relativă 
tendinţă spre externalism din partea acestora. Considerăm, sub semnul probabilităţii, că 
nivelul mai ridicat de internalism al inginerilor ar putea fi consecinţa alcătuirii 
loturilor (în cazul inginerilor pe criteriul certitudinii unui grad educaţional mai 
înalt).  

Tabelul nr. 1  
Locul controlului – valori medii şi semnificaţia diferenţelor 

 Subiecţi 
Variabile 

Funcţionari publici (1) – Ingineri (2) 

 M1 σ1 M2 σ2 t p 
L.C. 49,25 9,50 41,12 11,55 3,68 .000316* 

Menţionăm că, pentru lotul de funcţionari publici, nu am obţinut diferenţe de 
gen în privinţa scorului locul controlului. În această idee, rezultatele raportate 
prezintă câteva diferenţe. Totuşi, studiile largi pe populaţia adultă din SUA 
(Schultz, Schultz, 2005) arată că nu au fost găsite diferenţe de gen pentru locul 
controlului. Având ca referinţă un studiu al lui P. Haynes şi G. Ayliffe (2006) care 
relevă că bărbaţii, în general, au un loc al controlului intern mai mare pentru itemii 
legaţi de realizări academice, considerăm că pot fi distincţii specifice bazate pe gen 
pentru variate categorii de itemi în aprecierea locului controlului. În tabelul nr. 2, 
prezentăm o statistică primară pentru cei 16 itemi ai scalei.  
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Ierarhizarea itemilor în funcţie de aprecierea primită arată că la nivelul cel 
mai înalt se situează un grupaj de cinci afirmaţii ale testului (7, 1, 2, 4, 5) 
corespunzătoare locului intern al controlului.  

Acestea vizează orientarea intrinsecă în activitatea de lucru, controlul asupra 
sarcinilor şi afinitatea cu activitatea aleasă. Din grupul de subiecţi investigaţi, 32% 
aleg în proporţie înaltă itemii respectivi. Cea mai redusă apreciere o au itemii 12 
(32% dintre subiecţi pun performanţa creată pe seama norocului) şi 16 (27% 
consideră că norocul diferenţiază între câştigurile financiare).  

Persoanele feminine îşi percep controlul asupra activităţii făcute datorită 
efortului şi planificării proprii (item 2 – ,,În majoritatea activităţilor, oamenii pot să 
îndeplinească relativ mult din tot ce şi-au propus”), iar bărbaţii se remarcă prin 
convingerea că deţin controlul asupra promovărilor din organizaţie spre deosebire 
de angajatele femei tentate să pună promovările pe seama factorilor externi (item 9 –  
,,Promovările sunt, de obicei, o chestiune de şansă” – t = –3,76). S-ar putea face 
speculaţii cu privire la neîmplinirea dorinţelor de promovare organizaţională în 
cazul persoanelor feminine. 

Tabelul nr. 2  
Gradul aprecierii itemilor 

Itemi M. Masculin –Feminin 
 

  t p 
Oamenii sunt capabili să-şi facă munca dacă depun un efort pentru asta. 5,12   
O muncă este ceea ce faci din ea. 5,09   
În majoritatea activităţilor, oamenii pot să îndeplinească relativ mult din tot
ce şi-au propus. 

 
5,06 

– 2,04 .045399* 

Dacă angajaţii sunt nefericiţi ca urmare a uneia dintre deciziile şefului, 
atunci ei trebuie să facă ceva în legătură cu ea. 

 
5,00 

  

Dacă ştii ce vrei de la un post atunci vei găsi unul care să-ţi ofere acest 
lucru. 

 
4,53 

  

Pentru a obţine o slujbă cu adevărat bună este nevoie să ai membri de 
familie sau prieteni sus-puşi. 

 
4,31 

  

Pentru a face mulţi bani este nevoie să cunoşti pe cine trebuie. 4,12   
Oamenii care-şi fac bine munca vor fi în general plătiţi pentru aceasta. 4,10   
Obţinerea postului pe care ţi-l doreşti este o chestiune de noroc. 4,03   
A face bani ţine, în primul rând, de şansă. 3,87   
Când se întâmplă să apară o slujbă bună, ceea ce şti este mai puţin 
important decât pe cine şti. 

 
3,81 

  

Angajaţii au în general mai multă influenţă decât cred ei asupra şefilor 
direcţi. 

 
3,79 

  

Promovările sunt acordate celor mai buni angajaţi. 3,65   
Promovările sunt, de obicei, o chestiune de şansă. 3,37 – 3,76 .000372* 
În majoritatea cazurilor, este nevoie de mult noroc pentru a fi un angajat de 
excepţie. 

 
3,03 

  

Singura diferenţă între cei care fac mulţi bani şi cei care nu fac deloc este 
norocul. 

 
2,59 
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b) Testul de inteligenţă 
Conform etalonului realizat de G.C. Bontilă (1971), putem afirma că forma 

de inteligenţă cea mai avansată pentru funcţionarii publici este cea analitică (M = 
27,30; σ = 1,62, corespunzător cu aproximaţie centilei 8 din etalon) urmată în 
ordine de inteligenţa concretă (M = 38,00; σ = 2,18), abstractă (M = 40,18; σ = 
3,19) şi inventivă (M = 40,25; σ = 2,67). Rezultă că modul de soluţionare a 
problemelor specific grupului este mai degrabă unul analitic concret, de atomizare 
a informaţiei şi orientare spre detaliu evoluând spre particular şi obiectival, decât 
unul sintetic, de generalizare a informaţiei şi creativ. 

c) Structuri motivaţionale 
Pentru a vedea nivelul motivaţional al funcţionarilor publici facem apel la 

etalonul original al testului aplicat. După verificarea scalei L care ne-a demonstrat 
validitatea răspunsurilor subiecţilor, am procedat la efectuarea analizei următoarelor 
scoruri medii (tabelul nr. 3).  

În utilizarea acestei probe, s-a folosit ca palier median de apreciere a 
coeficientul de motivaţie creativă (Q.M.C.) valorile limită 20–40. Prin urmare, sub 
20 Q.M.C. se indică un nivel redus de motivaţie creativă, între 21–40 Q.M.C. – 
motivaţie moderat creativă între 41–60 Q.M.C. există o structură motivaţională 
ridicat creativă, în timp ce peste 60 Q.M.C. putem vorbi de motivaţie creativă 
extrem de ridicată.  

Prin raportare la etalon, putem preciza că gradul de motivaţie creativă (M = 
25,43), aşadar, dorinţa de inovaţie, de performanţă pentru subiecţii analizaţi se 
încadrează la nivel moderat. O singură persoană (gen feminin) nesemnificativă ca 
eşantion, a obţinut un scor negativ la Q.M.C., evaluat ca anticreativ. 

Tabelul nr. 3 
Scoruri medii – motivaţie creativă 

Subiecţi
Variabile 

Funcţionari publici 

 M σ 
QMC 25,43 16,31 
I.E. 4,34 4,03 
Vol. 5,37 2,26 
I.C. 5,00 3,58 
Voc. 2,06 3,50 
A.C.  8,81 7,35 

Obs.: Abrevierile reprezintă: QMC – coeficient 
motivaţie creativă, I.E. – implicarea eului, vol. – aspectul 
voliţional, I.C. – interese cognitive, voc. – implicare 
vocaţională, A.C. – atitudini creative. 
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Aducem în prim plan spre comparaţie un alt studiu din sfera administraţiei 
publice realizat pe consilieri şi funcţionari din primării (Popescu, 2001). Studiul 
respectiv utilizează acelaşi instrument şi găseşte un Q.M.C. de 39,73 situat la nivelul 
superior al zonei mediane de deschidere. Prin urmare, nivelul motivaţional apreciat 
tot ca moderat relativ asemănător celui obţinut în studiul de faţă ne face să conchidem 
asupra unei posibile particularităţi a angajaţilor domeniului administrativ. 

Din analiza componentelor motivaţionale se observă, la o primă vedere, că 
factorul vocaţional este cel mai scăzut dintre toţi cei cinci factori existenţi. Putem 
presupune că nu există o vocaţie pentru activitatea administrativă. Cu alte cuvinte, 
personalul din aceste funcţii nu s-a gândit efectiv sau nu şi-a dorit să ajungă în 
posturile existente.  

O analiză mai nuanţată, obţinută prin împărţirea mediilor la numărul de itemi, 
ne arată ierarhizarea factorilor care contribuie la scorul final al Q.M.C. Astfel, pe 
primele locuri în participarea la motivaţia creativă se situează componenta voliţională, 
dorinţa de cunoaştere, şi în final, atitudinile creative şi implicarea vocaţională.  

Cel mai important factor motivaţional-creativ al celor implicaţi în activitatea 
administrativă este cel volitiv, de hotărâre în decizie şi acţiune. Corelând cu cel mai 
deficitar factor, aşa cum am arătat, cel vocaţional, putem conchide că personalul 
administrativ are voinţa necesară şi capacitatea de a porni la îndeplinirea acţiunilor 
însă nu este interesat de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, lucru ce poate 
de multe ori conduce la rezultate sub aşteptări. 

d) Trăsăturile de personalitate 
Pentru planul trăsăturilor de personalitate, având în vedere atât media cât şi 

abaterea standard obţinute în cazul introvesiei-extraversiei (I-E), considerăm că 
grupul funcţionarilor publici prezintă o structură preeminent introvertită, localizată 
la limita superioară a introversiei, aşadar la graniţa dintre introversie şi structura 
ambivertă (tabelul nr. 4). Putem, astfel, preciza că lotul se individualizează prin 
dinamism şi energie implicate în social de nivel moderat, tendinţa de retragere în 
sine, într-un cuvânt participare redusă în exterior. Rezultatele ne indică, de asemenea, 
prezenţa unui tempou mai redus al activităţii, lipsa de vioiciune şi iniţiativă, posibil 
dorinţa de a rămâne în fundal şi de a nu avea încredere în propriile forţe. Activitatea 
din administraţia publică înseamnă, pe lângă cunoştinţe teoretice şi specifice, 
abilităţi de comunicare şi de soluţionare a diferitelor probleme care presează în 
viaţa contribuabililor – de fapt, considerăm că aceasta reprezintă o abilitate 
specifică esenţială a domeniului. Or, din perspectiva abilităţilor de interpersona-
lizare, vedem că rezultatele obţinute care arată tendinţa spre introversie, sunt 
întrucâtva în contradicţie cu ce ar trebui să fie lucrătorii din administraţie; grupul 
analizat manifestă închidere în sine şi puţină comunicare. 

Dacă avem în vedere şi efectele pozitive ale tendinţei spre introversie, cum 
sunt, de pildă, reflexivitatea şi propensiunea pentru meditaţie, tendinţa spre planificare, 
controlul sentimentelor şi lipsa agresivităţii, atunci, din acest punct de vedere, este 
interesant de explorat performativitatea funcţionarilor în această direcţie. 
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Tabelul nr. 4  
 Valori medii – test de personalitate 

Funcţionari publici Subiecţi
 
Variabile 

M σ 

I-E 10,65 3,56 
Nevr. 7,37 4,00 

Obs.: Abrevierile reprezintă: I-E: introversie – 
extraversie, Nevr. – nevrotism. 

Pentru scala ,,Nevrotism”, un punctaj brut foarte mare sau foarte mic ar 
exprima încărcături semnificativ patologice. Nu este cazul subiecţilor de faţă. Conform 
etalonului realizat pe populaţie românească, în privinţa stabilităţii emoţionale, 
putem afirma că lotul este în limitele normalităţii şi că stabilitatea emoţională este 
medie, în sensul că funcţionarii publici analizaţi nu sunt apatici, inhibaţi şi, sigur, 
nici cu excitabilitate/instabilitate emoţională crescută. Rezultatul la această dimensiune 
indică, din nou, o conduită moderată din punct de vedere social, iar ca punct pozitiv, 
ne-am putea îndrepta atenţia spre controlul comportamental atât de important în 
interpersonalizare. 

Aşadar, grupul analizat poate fi caracterizat ca fiind unul introvertit stabil. Un 
punct forte al acestei categorii, aşa cum îl relevă reprezentanţi ai psihologiei 
organizaţionale (Taylor, Humphrey, 2003), se constată în reuşita lor ,,în funcţii din 
guvernarea locală sau centrală” (p. 246) în condiţiile în care menţin relaţii bune cu 
un grup mic de persoane pe o perioadă lungă de timp. 

e) Acceptarea celorlalţi  
Scorul mediu la această scală (M = 49,20 σ = 9,57) dezvăluie un grup 

caracterizat prin toleranţă scăzută faţă de ceilalţi, slabă încredere în oameni dar şi 
în propria persoană, retractilitate socială şi absenţa bucuriei de a relaţiona. 
Neacceptarea celorlalţi poate releva dificultăţi de acceptare a propriului eu. 

f) Intercorelaţia variabilelor 
Analiza corelaţională a variabilelor a fost motivată de aşteptarea unor 

rezultate apte să exprime intercongruenţa acestora (tabelul nr. 5). 

Tabelul nr. 5  
Congruenţa interdimensională 

 Subiecţi 
Variabile 

Funcţionari publici 

Motivaţia 
creativă 

Interese 
cognitive 

Inteligenţa 
inovativă 

 
 

Locul controlului –36* –.42* –27* 

Intercorelaţiile dintre locul controlului şi restul variabilelor sunt în număr de 
trei: între locul controlului şi inteligenţa inovativă (r. = –.27), semnificând faptul că 
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persoanele cu credinţa în locul intern al controlului folosesc un stil inovativ în 
soluţionarea situaţiilor cu care se confruntă, lucru care coincide cu alte cercetări. 
De pildă, P.M. Churchill (apud Schultz, Schultz, 2005) găseşte că locul controlului 
corelează cu creativitatea, iar maximizarea creativităţii prin antrenament implică o 
creştere a internalismului. 

O altă afinitate intercorelaţională este între localizarea controlului, motivaţia 
creativă şi grupul itemilor care reprezintă interesele cognitive. Persoanele internaliste 
au interese de cunoaştere şi motivaţie mai dezvoltate. Prin opoziţie, externaliştii au 
un nivel mai scăzut de motivaţie de performanţă; corelaţia sugerează faptul că la 
aceasta contribuie gama scăzută de interese de cunoaştere (r. = –.42). După analiza 
itemilor, putem afirma că persoanele externaliste sau cu tendinţă spre externalism 
nu sunt interesate de noutăţi în specialitate sau în afara profesiei, nu au iniţiativă şi 
nu doresc depăşirea propriilor praguri de cunoştinţe. De altfel, într-o meta-analiză a 
mediului ocupaţional, se relevă faptul că dimensiunea internalistă a locului controlului 
este pozitiv asociată cu cea mai înaltă motivaţie pentru slujbă (Thomas şi colab., 
2006).  

5. CONCLUZII 

Investigaţia implicaţiilor locului controlului în studiul personalităţii unui lot 
de funcţionari publici din sfera administraţiei centrale a relevat următoarele informaţii 
despre acesta: 

– din punct de vedere al credinţei factorilor care deţin controlul comporta-
mental, funcţionarii publici sunt majoritar ambivalenţi (nu şi-au polarizat locul 
controlului nici interior, nici exterior), urmaţi de externalişti şi într-o măsură mai 
mică de internalişti; 

– diferenţele de gen au apărut doar în privinţa unor itemi nu şi în cazul 
valorii locului controlului; astfel, persoanele feminine care lucrează în administraţie 
par să fie mai internaliste sub raportul activităţilor în care îşi propun să reuşească, 
să aibă succes, nu la fel stau lucrurile şi când vine vorba de promovare; în acest 
caz, bărbaţii au o credinţă mai mare în controlul intern;  

– grupul examinat se caracterizează prin inteligenţă analitică şi concretă mai 
degrabă decât inteligenţă abstractă şi inovativă şi motivaţie spre performanţă moderată 
alături de vocaţie redusă pentru domeniul administrativ. De asemenea, este un grup 
predilect introvertit şi stabil emoţional cu retractilitate socială şi toleranţă scăzută faţă 
de ceilalţi; 

– în acest cadru conturat de noi, al personalităţii funcţionarilor publici din 
administraţia centrală, locul controlului deţine o anumită semnificaţie în structura 
personalităţii, lucru relevat prin numărul de corelaţii deşi redus, compensate de 
intensitatea lor înaltă. Astfel, localizarea controlului prevalează asupra inteligenţei 
inovative, motivaţiei creative şi intereselor cognitive. Nu există alte asocieri cu 
trăsăturile-factori de personalitate;  
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– persoanele cu credinţă în localizarea internă a controlului se asociază cu 
inteligenţa inovativă şi motivaţia creativă, rezultate despre care noi considerăm că pun 
în evidenţă caracteristicile personalităţii internaliste şi subliniază superioritatea 
credinţei în controlul intern faţă de credinţa în controlul extern la nivelul grupului 
de funcţionari publici. 

Primit în redacţie la: 17. IX. 2009 
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REZUMAT 

Studiul de faţă examinează importanţa locului controlului în cadrul personalităţii unui grup de 
funcţionari publici din administraţia centrală. După aplicarea unor chestionare psihologice, alese în 
funcţie de specificul activităţii funcţionarilor publici, am putut observa că grupul respectiv se 
evidenţiază prin ambivalenţă în credinţa controlului comportamental, inteligenţă analitică şi concretă, 
motivaţie creativă moderată, implicare vocaţională scăzută, introversie şi stabilitate emoţională etc. 

Pe acest fundal, locul controlului nu deţine o semnificaţie aparte în structura personalităţii; 
influenţează inteligenţa analitică şi motivaţia creativă prin componenta ei concretizată în interesele de 
cunoaştere.   



STRESUL ŞI DIMENSIUNILE DE PERSONALITATE 

GABRIELA FLORENŢA POPESCU, IOANA OMER∗ 

Abstract 

This research is going to evaluate some of personality dimensions which can influence the 
level and manifestations of stress; we study empathy, extraversion and neuroticism in a group with 
many professional categories and peoples from both genders. The objectives of this research were 
referring to the existence of some correlations between empathy, extraversion, neuroticism and stress. 

Cuvinte-cheie: stres, empatie, extraversie, introversie, neuroticism. 

Keywords: stress, empathy, extraversion, introversion, neuroticism. 

1. STRESUL: CONCEPT ŞI ABORDĂRI 

H. Selye (1984) defineşte stresul ca pe o stare a organismului supus la 
acţiunea unor stimulări suficient de puternice pentru a provoca fie o reacţie de 
apărare, fie o tulburare funcţională, fie o leziune organică. Starea de stres defineşte 
un organism care face un efort intensiv pentru a se adapta unor situaţii puţin 
obişnuite. Atunci când menţinerea echilibrului necesită eforturi compensatorii 
deosebite, când solicitările atrag sau depăşesc limitele resurselor adaptative, când 
integrarea organismului este ameninţată, persoana intră în stare de stres. 

M. Golu (1981), într-o abordare sistemic-cibernetică atrage atenţia asupra 
faptului că stresul relevă „o stare de tensiune, încordare şi disconfort determinată 
de agenţi afectogeni cu semnificaţie negativă, de frustrare sau reprimarea unor stări 
de motivaţie (trebuinţe, dorinţe, aspiraţii), de dificultatea sau imposibilitatea rezolvării 
unor probleme”. 

1.1. SIMPTOMELE STRESULUI 

Stresul se poate manifesta prin simptome fizice sau psihocomportamentale 
după cum urmează (Iosif, Moldovan-Sholtz 1996; Tabachiu, 1997; Bogáthy, 2002). 

Simptome fizice: 
– creşterea frecvenţei cardiace a pulsului, având drept consecinţe creşterea 

tensiunii arteriale (risc de hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică, infarct de 
miocard); 
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– creşterea frecvenţei respiratorii; 
– tulburări de somn; 
– tulburări de comportament alimentar; 
– scăderea imunităţii organismului, ceea ce determină o predispoziţie la con-

tractarea de boli; 
– disfuncţii organice de diverse tipuri: afecţiuni digestive (colonul iritabil, 

ulcerul de stres), afecţiuni dermatologice, neurologice, etc. 
Simptome psihocomportamentale: 
− scăderea capacităţii de memorare şi de concentrare a atenţiei; 
− scăderea capacităţii perceptive; 
− scăderea puterii de decizie; 
− scăderea intereselor; 
− sentimente de culpabilitate; 
− intoleranţă şi hipersensibilitate la critică; 
− niveluri ridicate de îmbolnăvire şi absenteism; 
− scăderea productivităţii şi incapacitatea de atingere a obiectivelor impuse; 
− creşterea ratei accidentelor şi a celei de eroare; 
− număr crescut de conf1icte interne între angajaţi; 
− rată exagerată a fluctuaţiei de personal; 
− tulburări comportamentale (apatie, agresivitate etc.); 
− tulburări psihice (depresie, anxietate, fobii etc.). 

1.2. STRESUL ŞI FACTORII DE PERSONALITATE 

Atunci când întâlnim o situaţie stresantă, întâi o evaluăm mental prin intermediul 
a două elemente: riscul pe care-l poate conţine situaţia şi resursele personale cu 
care încercăm să-i  facem faţă. 

Această evaluare este rapidă şi poate determina reacţii de stres în cazul în 
care resursele noastre sunt insuficiente în raport cu intensitatea şi frecvenţa 
ameninţării (Fig. 1.) 

Analiza psihologică a unei situaţii de stres poate lua aşadar trei forme: 
1. nu există nicio ameninţare şi în acest caz stresul nu apare; 
2. există o ameninţare, dar există şi capacităţi adecvate de a-i face faţă, stresul 

va fi anihilat; 
3. există o ameninţare, însă individul consideră că nu are capacităţile necesare 

de a-i face faţă, aceasta ducând la instalarea stării de stres. 
„Reacţia la stres determină apariţia unei vigilenţe sporite faţă de mediul 

înconjurător şi a unui mecanism psihologic important: devenim mult mai sensibili 
la tot ceea ce poate reprezenta pentru noi o potenţială ameninţare” (Légeron, 2003).  
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Aşadar, caracteristicile individuale şi factorii de personalitate influenţează 
stresul prin percepţia acestuia ca nivel, intensitate şi constanţă a stresului. Au fost 
studiate trăsături ale personalităţii în raport cu stresul cum ar fi: modelul 
comportamental de tip A/B, locul controlului optimismul, stima de sine, etc. 

M. Friedman şi R.H. Rosenman  au evidenţiat în 1957 existenţa a două tipuri 
de comportamente: modelul comportamental de tip A şi modelul comportamental 
de tip B. Configurarea acestor comportamente a apărut după constatările făcute de 
medici care au observat apariţia unei patologii cardiace la persoane tinere la care 
probabilitatea instalării unei asemenea afecţiuni este foarte mică. Din studiile 
făcute, ei au evidenţiat existenţa unor caracteristici comune tuturor acestor subiecţi 
caracterizaţi prin: ambiţie, agresivitate, spirit de competiţie, nerăbdare, alertă, 
sentimentul că timpul presează imperios şi răspunsuri emoţionale precum iritabilitate, 
ostilitate, toleranţă scăzută la frustrare. Aceste persoane sunt mai afectate de stres, 
comparativ cu tipul B caracterizat prin: calm, pasivitate, relaxare, stil de viaţă 
liniştit, lipsa senzaţiei de presiune a timpului. 

O altă dimensine a personalităţii studiată în relaţie cu stresul a fost locul 
controlului. Termenul a fost introdus de J.B. Rotter în 1966 şi desemnează modul 
în care o persoană îşi explică succesele sau eşecurile prin raportarea la cauze de tip 
intern sau extern, controlabile sau nu. Cu alte cuvinte locul controlului se referă la 
convingerile oamenilor cu privire la factorii care le influenţează comportamentul 
(Johns, 1998). Persoanele cu control intern au convingerea că responsabilitatea 
pentru eşec sau meritul pentru succes le aparţine, în timp ce persoanele cu control 
extern au convingerea că situaţia lor este controlată de soartă, destin sau se află în 
puterea altora. Ca urmare, „internii” au o mai mare probabilitate de a se confrunta 
cu stresul întrucât se simt responsabili de ceea ce se întâmplă în jurul lor şi au, în 
mai mare măsură, nevoie de a controla mediul în care trăiesc.  

2. EMPATIA 

Empatia considerată o însuşire comună tuturor indivizilor, având forme şi 
niveluri diferite de manifestare a fost definită în psihologia românească de  
S. Marcus, această definiţie fiind rodul unor îndelungate studii şi cercetări pe 
această temă: „Empatia este acel fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor şi 
acţiunilor celuilalt, dobândit prin transpunere psihologică a eului într-un model 
obiectiv de comportament uman, permiţând înţelegerea modului în care celălalt 
interpretează lumea” (Marcus, 1997). 

Orientările recente vorbesc de empatie sub aspect tridimensional, şi anume: 
cunoaşterea sentimentelor celorlalţi, simţirea trăirilor afective şi reactivitatea încărcată 
de compasiune faţă de durere, acestea descriind o succesiune: observaţia, simţirea 
şi acţiunea în vederea oferirii ajutorului (Goleman, 2006). 

De asemenea, K. Albrecht se centrează mai ales pe aspectele afective, 
vorbind de o definire a empatiei ca stare pozitivă de rezonanţă între doi oameni, o 
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identificare cu o altă persoană, ce presupune împărtăşirea sentimentelor. În plus, 
autorul vorbeşte de două dimensiuni ale empatiei, şi anume iniţierea unei conexiuni 
empatice atunci când se stabileşte o legatură, o relaţie între două persoane, şi 
dimensiunea de lungă durată, prin care se menţine în timp relaţia respectivă, 
dimensiuni pentru care sunt necesare trei tipuri de comportament: atenţia, aprecierea şi 
afirmarea, acestea fiind descrise astfel (2007): 

– atenţia acordată cuiva este exprimată prin interesul real pentru persoana 
respectivă, prin comportamentul verbal sau nonverbal; 

– aprecierea presupune acceptarea celorlalţi aşa cum sunt, chiar dacă nu 
aderăm în totalitate la aceleaşi valori, acceptare care poate fi transmisă foarte uşor 
şi la nivel nonverbal; 

– în completarea aprecierii celorlalţi vine şi afirmarea lor care rezultă din 
modul în care interacţionăm cu ei. 

2.1. MECANISMUL EMPATIEI 

Empatia, ca proces psihic, are o anumită modalitate de desfăşurare, un anumit 
mecanism propriu, care se bazează pe un anumit conţinut cognitiv-informaţional, 
cu o anumită funcţionalitate şi având drept efect un produs psihic. Conţinutul 
cognitiv-informaţional este dat de raportul dintre modelul ce va fi empatizat şi 
retrăirea subiectivă a acestui model. Mecanismul procesului empatic implică 
următoarele paliere: cognitive, anticipatorii, de comunicare, de contagiune afectivă 
sau legate de nevoia de performanţă, aceasta subliniind încă o dată complexitatea 
fenomenului empatiei. Produsul psihic, efectul la care se ajunge este eul ce 
retrăieşte emoţiile, gândurile şi acţiunile partenerului, produs care se poate concretiza şi 
în acţiunile individului ce a empatizat.  

Înţelegerea psihologiei celuilalt, ca indicator esenţial al adaptării în diverse 
contexte sociale, este facilitată de empatie ce presupune un anumit grad de comunicare 
emoţională. În plus, empatia presupune o convergenţă a emoţiilor şi gândurilor în 
direcţia modelului cu care empatizăm, mecanism care, în epoca informatizată din 
lumea contemporană, este tot mai greu de realizat datorită distanţelor sociale şi 
virtuale (Preston, de Wall, cf. Goleman, 2006). 

În general, s-a constatat că geneza competenţei empatice este favorizată de 
trei categorii de condiţii: a) externe, relative la modelul de empatizat; b) interne, 
premisele psihologice ale celui ce empatizează; c) circumstanţiale, ce ţin de credinţa în 
convenţie. 

a) Contactul cu modelul de empatizat poate fi realizat astfel: prin perceperea 
directă, nemijlocită a partenerului, pecepere evidentă în relaţia medic-pacient, 
profesor-elev; prin reprezentarea modelului ce este evocat, fiind cazul actorului 
care interpretează un rol; prin intermediul imaginaţiei cum este cazul trasării unui 
personaj literar de către scriitor. Pentru ca valoarea informaţională a modelului de 
empatizat să fie adecvată, este necesar ca obiectul de empatizat să fie plasat pe un 
teren relativ cunoscut, şi la o distanţă medie, nici prea mare, nici prea mică. 
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b) Condiţia internă sau condiţiile ce ţin de predispoziţiile psihice ale individului 
se referă la: sensibilitate ridicată pentru trăirile emoţionale, experienţă emoţională, 
posibilităţi evocatoare şi imaginative, dorinţa şi nevoia de a stabili un contact 
emoţional şi de a comunica, posibilitatea de autocunoaştere. 

c) Empatia presupune, în mod clar, păstrarea propriei identităţi, menţinerea 
unui echilibru între identificare şi detaşare, chiar dacă transpunerea se produce 
conştient sau inconştient, aparent sau inaparent. Aceasta este explicaţia pentru 
caracterul creator al interpretării scenice, pentru eficienţa demersului terapeutic. Prin 
păstrarea conştiinţei propriei identităţi, empatia se diferenţiază atât de identificare, 
cât şi de cunoaştere. 

Ca urmare a studiilor şi cercetărilor extinse pe parcursul vieţii, S. Marcus 
ajunge la următoarea concluzie în privinţa etapelor ce pot fi decelate în procesul 
transpunerii empatice: o cale introiectivă de apreciere şi integrare a datelor modelului 
extern în sistemul experenţial propriu, prin care eul descoperă elemente comune cu 
modelul extern, proiectând la rândul său, o imagine ajustată prin care să se poată 
adapta la psihologia celuilalt. Astfel, în empatie introiecţia asigură cunoaşterea 
celorlalţi, iar proiecţia experienţei personale adaptată cerinţelor sociale, participă, 
de asemenea, la mărirea acurateţii empatice (Marcus, 1997). 

Empatia poate fi considerată a fi un construct multidimensional, având în 
vedere complexitatea fenomenului, dar şi componentele multinivelare de manifestare 
care pot fi identificate, şi anume: 

– componente psihofiziologice cum ar fi tensiunea musculară, reflexul 
condiţionat vascular, reacţia cutano-galvanică, electrooculograma, electro-dermograma, 
respiraţia bucală, electromiograma, concluziile ducând la ideea că reactivitatea 
fiziologică are un rol important în transpunerea psihologică cu rol stimulativ-
declanşator sau terminal; 

– componenta predictivă se referă la modul în care subiectul percepe şi 
anticipează cadrul intern al partenerului, prin intermediul laturii imaginativ-
anticipative; 

– latura afectivă este cel mai frecvent amintită în diversele dicţionare de 
specialitate care definesc empatia; 

– latura motivaţional-acţională, cu rol în medierea comportamentelor prosociale 
cum este cel din cazul altruismului; 

– dimensiunea aptitudinală a fost cercetată pe larg în diverse domenii cum 
sunt cele din domeniul artistic, negociere, domeniul pedagogic, medicină, aceste 
contribuţii datorându-se unor autori români. 

2.2. FUNCŢIILE EMPATIEI 

Funcţiile esenţiale ale empatiei sunt: cognitivă, anticipativă, de comunicare, 
de contagiune afectivă, performanţială (Marcus, 1997). 

1. Funcţia cognitivă este consecinţa faptului că prin intermediul empatiei, în 
mod voluntar sau involuntar, se pot obţine informaţii de natură empirică asupra 
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celuilalt. Astfel, empatia oferă oportunitatea de a cunoaşte carcateristicile de perso-
nalitate ale celui cu care interacţionăm, sau oferă specialistului psiholog posibilitatea de 
a înţelege mai bine, prin decentrare, sistemul psihic al celui pe care îl analizează. 

C. Rogers (1959) este cel care subliniază importanţa empatiei în procesul 
terapeutic, aceasta declanşându-se împreună cu percepţia asupra unui individ, 
presupunând evaluarea cu acurateţe a caracteristicilor altor persoane. Faptul că 
autorul american vorbeşte de importanţa acurateţii predictive a empatiei vine să 
sublinieze o dată în plus, aşa cum precizează S. Marcus, funcţia cognitivă a empatiei. 

2. Funcţia anticipativă este strâns colerată cu precedenta şi presupune 
formularea unor predicţii legate de comportamentul persoanelor cu care inter-
relaţionăm. Domeniile principale în care este evidentă această funcţie a empatiei 
sunt comunicarea interpersonală, dar şi domeniul artistic, fie că este vorba de 
transpunerea scenică, fie că este vorba de conturarea personajelor literare. 

3. Funcţia de comunicare este indispensabilă în nevoia omului de dialog, în 
comunicarea interpersonală, şi care presupune un comportament de cooperare, de 
înţelegere reciprocă. Empatia este considerată, în unele cazuri o modalitate de 
comunicare implicită care vine să completeze în mod constructiv comunicarea 
explicită. 

4. Funcţia de contagiune afectivă este evidentă dacă luăm în considerare 
nivelul de apropiere faţă de partener şi procesul de contaminare a stării celuilalt. 
Această apropiere se poate realiza aşa cum au relevat cercetările mai uşor în cazul 
manifestării simpatiei, aceasta favorizând procesul de contagiune afectivă. 

Cercetări din ultimii ani au relevat acest aspect al intrării în rezonanţă cu 
celălalt, care permite împărtăşirea stării fiziologice a persoanei cu care se acordă 
emoţional. Astfel, subiecţii au vizionat casete în care erau filmate cupluri care se 
certau, observându-se o copiere a fiziologiei celor de pe casetă, copiere care facilita 
şi condiţiona perceperea sentimentelor, în special a celor negative, cum este mânia 
(Batson, 1991, cf. Goleman, 2006). 

5. Funcţia performanţială se manifestă în anumite profesii când empatia 
devine o abilitate implicată în relaţiile interpersonale şi care permite realizarea 
respectivei activităţi la un nivel superior. Studiile româneşti au demonstrat că empatia 
poate fi considerată o aptitudine generală şi care dobândeşte anumite particularităţi 
în unele profesii, cum ar fi cea de actor, psihoterapeut, cadru didactic. 

În consecinţă, toate aceste funcţii ale empatiei, pot fi considerate indicatori ai 
unei adaptări sociale adecvate a individului, ai unor relaţii interpersonale dominate 
de toleranţă, înţelegere care pot asigura o comunicare autentică între parteneri. 

2.3. TRĂSĂTURĂ COMUNĂ DE PERSONALITATE MANIFESTATĂ SITUAŢIONAL 

Empatia ca manifestare comportamentală este prezentă încă din copilărie şi 
este consolidată şi organizată ulterior ca modalitate frecventă de adaptare în diferite 
situaţii, fiind însoţită de o reactivitate intensă şi individualizată. Astfel, o persoană 
bine adaptată la realităţile sociale va adopta un comportament empatic în relaţiile 
interpersonale  (Marcus, 1997). 
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În completarea acestui punct de vedere vine şi cel ce-i aparţine Ruxandrei 
Gherghinescu, pentru care empatia este o trăsătură comună de personalitate cu 
forme şi niveluri diferite de manifestare condiţionate de capacitatea prezentă, dar  
şi de situaţie, influenţată de factori individuali şi sociali. Acesta este motivul pentru 
care autoarea optează pentru o abordare a empatiei ce se află la confluenţa dintre 
personologie şi psihologie socială, de natură situaţional-comportamentală  
(Gherghinescu, 2001). 

Considerarea contextelor situaţionale ca determinanţi în empatie este susţinută de 
cercetările numeroase care au relevat că la nivel intra-individual, inter-individual şi 
inter-grupal se pot manifesta comportamente empatice în funcţie de anumite 
situaţii, acelaşi individ putând să aibă comportamente diferite. 

Sintetizând contribuţiile din ultimii ani, R. Gherghinescu (2001) vorbeşte de 
două categorii de factori determinanţi pentru comportamentul empatic: 

a. factori intrapsihici ce cuprind variabilele: motivaţii, implicare, utilitate, 
efort voluntar pentru atingerea unui scop, acestea fiind responsabile de eventualele 
decalaje între capacitate şi comportament în conduitele empatice interpersonale; 

b. categorizarea socială este cea care determină diferenţele de comportament 
empatic intra şi inter-grupal, dar şi comportamentele empatice cu acurateţe diferită 
în relaţiile inter-grupale. 

Un punct de vedere similar este susţinut şi de D. Goleman, pentru care 
socializarea, alături de alţi factori sociopsihologici, poate influenţa stimularea sau 
inhibarea empatiei, iar această transpunere în psihologia celuilalt mijloceşte socia-
bilitatea unui individ. Sunt autori care vorbesc în prezent de considerarea 
sociabilităţii ca fiind strategia primară de supravieţuire a primatelor, dar şi a oamenilor, 
iar asupra empatiei observaţii similare au fost făcute chiar de Ch. Darwin pentru 
care empatia, care este condiţia de declanşare a compasiunii, este tot un mijloc de 
supravieţuire (Goleman, 2006). 

3. INTROVERSIUNEA − EXTRAVERSIUNEA 

Folosind metoda factorială şi plecând de la datele din psihopatologie, H.J. 
Eysenck a elaborat un model bidimensional al personalităţii, pe scara factorului 
introversiune-extraversiune (E) şi a celui de instabilitate emoţională sau neuro-
ticism (N), model ce a fost completat mai târziu cu o a treia dimensiune – 
psihotismul (P). Acelaşi autor descria extraversiunea ca pe o atitudine caracterizată 
prin „mişcarea pozitivă a subiectului interesat de obiect” sau o atitudine îndreptată 
spre lumea obiectivă din punct de vedere al evaluării şi al intenţiei (Eysenck, 
1950). De asemenea, tipul introvert este descris ca fiind orientat spre propriul 
comportament şi mai puţin spre obiectele şi faptele din mediu. 

Paul Popescu-Neveanu definea extraversiunea astfel: „o organizare a perso-
nalităţii, orientare precumpănitor spre lume, ataşare de obiecte şi oameni, deschidere 
pentru o cât mai activă comunicare cu cei din jur, de unde şi facila adaptare la 
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mediu”, iar introversiunea ca fiind o „orientare tipică a conştiinţei către propriul 
Eu, predominare a tendinţei de a examina propriile desfăşurări sufleteşti, de a se 
închide în sine, neglijând lumea externă” (Popescu-Neveanu, 1978). 

Extraverţii se remarcă prin comunicabilitate, sociabilitate, optimism, stabilesc 
uşor prietenii şi au multe cunoştinţe; sunt cooperanţi, activi, dinamici, cu iniţiativă, 
au încredere în ei înşişi şi în ceilalţi şi au succes pe plan social; sunt spontani, 
impulsivi, pot fi nestatornici, superficiali, teatrali sau dimpotrivă, conformişti, fără 
opinie proprie sau certăreţi şi agresivi. La polul opus se află introverţii, care sunt 
tăcuţi şi retraşi, evită să vorbească despre propria persoană în public; îşi aleg 
prietenii cu grijă, în mod selectiv, sunt ordonaţi, cu o constanţă a preocupărilor, 
profunzimea sentimentelor, stăpânire de sine, autocontrolul emoţiilor, reactivitate 
mai puţin adaptată la schimbările externe; pot fi nesociabili, timizi, ezitanţi, înclinaţi 
spre reverie sau inactivitate. În general, majoritatea persoanelor se află într-o 
poziţie intermediară între aceste două extreme, iar evaluările vizează gradul de 
introversiune sau extraversiune al persoanei respective. În esenţă, introvertul este 
caracterizat de „accentuarea vieţii psihice interioare”, iar extravertul printr-o 
„accentuare a manifestării exterioare a vieţii psihice” (Crăciunescu, 1980). 

Ideea tipologiei extraversie-introversie aparţine lui C.G. Jung care considera 
că legăturile conştientului cu lumea exterioară sunt determinate de atitudinile 
extraversiei şi introversiei. La fiecare individ sunt prezente ambele atitudini, dar 
una din ele devine dominantă, iar cea nedominantă devine parte a inconştientului 
personal care influenţează comportamentul (Jung, 1994). 

4. NEUROTICISMUL 

Cel de al doilea factor în modelul lui Eysenck, după extraversiune-intro-
versiune, cunoscut şi ca instabilitate emoţională, era definit ca o tendinţă genotipă 
spre nevroză, fiind corelată cu funcţiile activităţii nervoase superioare, în special cu 
stimularea adrenergică, fiind un factor corelat cu intensitatea şi controlul răspunsurilor 
emoţionale (Eysenck et al., 1972). Pentru P. Popescu-Neveanu, nevrozismul este 
un „simptom de hiperactivism nervos, mental şi fizic, în condiţii de iritabilitate, 
mare variabilitate de dispoziţie afectivă şi rapidă fatigabilitate” (Popescu-Neveanu, 
1978). 

Eysenck descrie persoanele cu un nivel înalt al neuroticismului astfel: inadaptaţi, 
slab integraţi, instabili emoţional, la polul opus situându-se indivizii stabili, bine 
integraţi, adaptaţi, cu un nivel mic al neuroticismului (Eysenck, 1950). 

Prin analiza factorială autorul american a observat că neuroticismul este a 
doua trăsătură a personalităţii, alături de extraversiune – introversiune, care poate fi 
reprezentată grafic sub forma unui continuum, în care indivizii sunt distribuiţi de la 
o extremă la cealaltă, de la stabili la neurotici, aşadar diferenţele interindividuale 
nu sunt de natură calitativă, ci cantitativă. 
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5. METODOLOGIE 

5.1. OBIECTIVE ŞI IPOTEZE 

Prin această cercetare ne-am propus identificarea unor posibile relaţii între 
anumite dimensiuni de personalitate (extraversia, neuroticismul şi empatia) şi 
nivelul stresului, aceste rezultate putând reprezenta premisele unor recomandări 
pentru gestionarea stresului şi pentru recomandări la nivel organizaţional. 

5.2. LOTUL INVESTIGAT 

În cercetarea de faţă, lotul este compus din 185 persoane, 109 femei şi 76 bărbaţi, 
cu studii medii sau superioare, din diferite categorii profesionale şi cu vârste 
cuprinse între 20 şi 60 ani. 

5.3. INSTRUMENTELE FOLOSITE IN CERCETARE 

Inventarul de personalitate Eysenck a fost standardizat şi adaptat pe populaţia 
românească, ştiut fiind că valorile medii obţinute în Anglia, S.U.A. şi Franţa, pe 
eşantioane normale şi patologice, sunt diferite din punct de vedere intercultural şi 
normativ. 

Inventarul evaluează două dimensiuni, independente între ele, bipolare, şi 
anume introversiunea – extraversiunea şi neuroticismul, sau stabilitatea – instabilitatea 
emoţională, dar şi o scală a dezirabilităţi sociale, de validare, pentru a depista 
eventualele tentative de falsificare, considerându-se că o persoană care doreşte să 
se pună într-o lumină favorabilă are şi tendinţa să falsifice răspunsurile celelalte. 
Importanţa acestei scale, validitatea şi fidelitatea ei au fost relevate de analiza 
factorială. 

Fidelitatea chestionarului original a fost calculată pe subiecţi din Anglia, prin 
stabilitatea chestionarului în cazul aplicării după aproximativ un an, obţinându-se 
astfel înalte corelaţii. De asemenea, Eysenck a obţinut o fidelitate înaltă prin 
metoda split-half pentru persoane normale, psihotice şi nevrotice. 

E.P.I. a fost tradus în româneşte şi adaptat în cadrul Institutului de Psihologie 
al Academiei Române (E. Gulian), fiind aplicat pe un eşantion de 450 de persoane, 
cu vârste şi profesii diferite de către cercetători ai Academiei şi ai Institutului de 
Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă. 

Cercetările efectuate au relevat o independenţă între cele două dimensiuni 
(extravesiune şi neuroticism) şi faptul că între cele două sexe nu apar diferenţe din 
punct de vedere al gradului de extravesiune, ci doar în privinţa nevrozismului, 
femeile având un scor semnificativ mai mare decât bărbaţii. Cercetările pe diferite 
grupe de vârstă au relevat inexistenţa unei diferenţe semnificative la ambele 
dimensiuni de personalitate (Gulian, Andriescu, 1975). 

Chestionarul de empatie emoţională elaborat de A. Mehrabian şi N. Epstein, 
în 1972, prin care a fost relevată şi definită capacitatea empatică şi raportarea la 
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experienţa comportamentului emoţional. Cei 33 de itemi ai testului vizează aspecte 
relaţionale ale empatiei şi anume: susceptibilitatea la contagiune emoţională, 
aprecierea emoţiilor unor persoane nefamiliare, reactivitatea emoţională extremă, 
tendinţa de a fi impresionat de experienţele pozitive şi negative ale altora, tendinţa 
de simpatizare. 

Scorurile obţinute prin testare redau nivelul empatiei emoţionale, deci al 
capacităţii empatice de care dispune un individ. 

Autorii Mehrabian şi Epstein au verificat consistenţa internă a scalei, şi 
validitatea, atât prin relaţionarea empatiei cu agresivitatea, cât şi prin raportarea 
empatiei la comportamentul „helping”. Cercetările au relevat, în primul rând, că 
subiecţii cu un nivel  inferior al empatiei nu au fost afectaţi de condiţiile de confruntare 
directă, iar cei cu un nivel superior au fost mai puţin afectaţi când oamenii le-au 
fost în apropiere decât în situaţia în care aceştia erau în afara câmpului vizual. De 
asemenea, aceiaşi autori au constatat că empatia este puternic corelată cu orientarea 
„helping”, şi că indivizii cu un nivel superior al empatiei tind să fie stimulaţi 
emoţional atât de sentimente negative cât şi de cele pozitive trăite de ceilalţi 
(Chlopan, McCain, Carbonell, Hagen, 1985). 

În general, cercetările referitoare la empatie se referă la următoarele categorii 
de relaţionări: relaţia dintre empatie şi alte dimensiuni ale personalităţii; raportarea 
empatiei la caracter şi conduita morală; empatia şi reactivitatea în diferite situaţii 
(Chlopan, McCain, Carbonell, Hagen, 1985). 

Testele folosite în evaluarea nivelului de stres au fost:  
1. Un test care vizează simptomele psihologice ale stresului (Birkhenbil, 

2000); acesta cuprinde un număr de 29 de itemi din care subiectul trebuie să-i 
aleagă pe cei care i se potrivesc. După ce se însumează răspunsurile date de subiect 
se raportează la următorul etalon: 

• < 3 simptome: subiectul nu este deocamdată afectat de stres; 
• 3–6 simptome: subiectul are un nivel scăzut de stres; 
• 6 simptome: subiectul are nivel crescut de stres. 
2. Al doilea test se intitulează: „Cât sunteţi de stresat?” (Hindle, 2001). 

Testul cuprinde 32 de itemi cu 4 variante de răspuns cotate astfel: niciodată (1 punct), 
uneori (2 puncte), adesea (3 puncte), întotdeauna (4 puncte). Subiectul trebuie să 
aleagă din cele 4 variante pe cea care i se potriveşte în momentul de faţă. Se 
totalizează punctele obţinute la itemi şi se raportează la următorul etalon:  

• între 23–46 puncte: subiectul domină foarte bine stresul nefiind afectat de 
stres; 

• între 46–67 puncte: persoana are un nivel de stres acceptabil; 
• între 68–92 puncte: persoana are un nivel de stres foarte ridicat şi va trebui 

să găsească metode pentru a-l reduce. 
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5.4. PREZENTAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR 

Componenţa loturilor 
Într-o primă etapă a prelucrării datelor am recurs la stabilirea modului în care 

se distribuie diferitele nivele ale celor patru variabile utilizate în cercetare, 
introversiunea-extraversiunea, neuroticismul, empatia şi stresul.  

Astfel, am stabilit care sunt procentele pentru nivele inferioare, medii sau 
superioare ale empatiei. În lotul de femei, majoritatea sunt slab empatice (45,23%) 
şi mediu empatice (42,85%), ceea ce arată ca această abilitate, dimensiune de 
personalitate, de transpunere în psihologia celuilalt nu este foarte bine conturată, 
dezvoltată, deşi grupa de vârstă a persoanelor chestionate este cuprinsă între 20 şi 
60 ani. Aceeaşi tendinţă, dar mai accentuată, se manifestă şi în lotul de bărbaţi, 
unde procentul celor slab empatici este mai mare, şi anume de 74,07%, iar a celor 
mediu empatici de 25,92%. Aceste rezultate diferenţiate, vin să sprijine şi alte 
cercetări care au relevat nivele superioare ale empatiei la femei faţă de bărbaţi, 
precum şi pe cele care relevau importanţa exersării empatiei în unele profesii cum 
este cea de profesor, medic sau actor; aşadar, în lotul investigat de noi nefiind 
dominante aceste ocupaţii, nu ne putem aştepta la nivele bune şi superioare ale 
capacităţii de transpunere în psihologia altora. 

În privinţa extraversiei, în ambele loturi, de bărbaţi şi femei, majoritatea este 
concentrată la nivelul ambiverţilor (57,40% şi 66,66%), fapt ce confirmă studii 
anterioare, chiar aparţinând lui H.J. Eysenck, în care s-au înregistrat aceleaşi 
distribuţii, în care tendinţa centrală era orientată, nu spre extraverţi sau introverţi, ci 
spre acei subiecţi care prezintă o ambivalenţă a dimensiunii bipolare. 

Neuroticismul a fost, de asemenea, analizat prin prisma distribuţiei în cele 
două loturi. Astfel, datele relevă că atât în cazul femeilor, cât şi în cel al bărbaţilor, 
majoritatea subiecţilor sunt echilibraţi afectiv (60,71%, respectiv 75,92%), şi doar 
un procent redus manifestă tendinţa spre neechilibru (27,38% şi 20,37%). 

Corelaţii 
Partea cea mai importantă a prelucrărilor statistice este reprezentată de calcularea 

corelaţiilor existente între nivelul stresului şi cele 3 dimensiuni de personalitate 
vizate în cercetare, prelucrări ce sunt prezentate sub forma coeficientului Pearson 
în tabelele nr. 1 şi 2. 

Tabelul nr. 1. 
Corelaţii  obţinute pentru lotul de femei 

Nr. 
crt. 

Dimensiunile corelate p Semnificaţia 
statistică 

1 Empatie – stres 1 0,119 nesemnificativ 
2 Empatie – stres 2 –0,002 nesemnificativ 
3 Extraversie – stres 1 0,011 nesemnificativ 
4 Extraversie – stres 2 0,085 nesemnificativ 
5 Neuroticism – stres 1 0,473 semnificativ 
6 Neuroticism – stres 2 0,456 semnificativ 



12 Stresul şi dimensiunile de personalitate 67 

Tabelul nr. 2. 
Corelaţii obţinute pentru lotul de bărbaţi 

Nr. 
crt. 

Dimensiunile corelate p Semnificaţia 
statistică 

1 Empatie – stres 1 0,054 nesemnificativ 
2 Empatie – stres 2 0,262 nesemnificativ 
3 Extraversie – stres 1 0,216 nesemnificativ 
4 Extraversie – stres 2 0,175 nesemnificativ 
5 Neuroticism – stres 1 0,560 semnificativ 
6 Neuroticism – stres 2 0,305 semnificativ 

După cum reiese din datele prezentate, doar în cazul neuroticismului se poate 
vorbi de o corelaţie semnificativă statistic în raport cu stresul. Aşadar, reiese faptul 
că un nivel superior al instabilităţii emoţionale conduce la un nivel superior al 
stresului, fie că este vorba de simptomele psihologice ale stresului, fie că este vorba 
de o evaluare cantitativă a intensităţii acestuia. Această corelaţie ne indică faptul că 
o persoană inadaptată sau slab integrată va avea dificultăţi în gestionarea nivelului 
stresului, această observaţie putând constitui un punct de plecare pentru eventuale 
recomandări ce pot fi folosite în recrutarea de personal. 

Datele obţinute nu redau o altă corelaţie semnificativă pentru nici una din 
celelalte dimensiuni, aceasta ducând la concluzia că nici extraversia, nici empatia 
nu sunt indicatori ai unui nivel superior al stresului, indiferent de gen.  

Se pare că empatia, ca abilitate de transpunere în sistemul cognitiv şi afectiv 
al celorlalţi, nu este o dimensiune relevantă în depăşirea simptomelor stresului, 
poate şi datorită faptului că în declanşarea acestei tulburări intervine un ansamblu 
de factori, ce nu ţin în mod exclusiv de sistemul de personalitate al individului, 
sistem ce se referă în ansamblu la dimensiunile sale. 

Rezultatele cercetării ne-au relevat aceeaşi lipsă a unei corelaţii, pozitive sau 
negative, şi în cazul relaţiei stresului şi al extraversiei, aceasta însemnând că o 
persoană poate avea un nivel superior al stresului, chiar dacă este sociabilă, activă 
şi dinamică, sau dimpotrivă, tăcută, retrasă, selectivă cu prietenii, cu stapânire de 
sine. Aşadar, extraversia nu poate fi considerată o dimensiune ce poate influenţa 
nivelul sau simptomele stresului. 

Corelaţiile calculate şi în mod diferenţiat, pe grupe de vârstă, ne-au condus la 
rezultate similare. Astfel, grupând subiecţii în două categorii: 20−40 ani şi 41−60 ani, 
pe fiecare lot diferenţiat în funcţie de gen şi calculând corelaţiile între stres şi 
dimensiunile de personalitate, am ajuns la următorii coeficienţi de corelaţie cu 
semnificaţie statistică: 

− în lotul de femei cu vârste cuprinse între 20 şi 40 ani: p + 0,429, corelaţie 
semnificativă la nivelul 0,01; această corelaţie a fost stabilită între neuroticism şi 
nivelul de stres evaluat prin al doilea test folosit în cercetare; 

− în lotul de femei, având vârstele între 41 şi 60 ani: p + 0,533 corelaţie 
semnificativă la nivelul 0,01; şi în acest caz este vorba tot de o corelaţie între 
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instabilitatea emoţională şi nivelul stresului evaluat prin cel de al doilea test al 
cercetării. 

− în lotul de bărbaţi cu vârste cuprinse în intervalul 41−60 ani: p + 0,399 
corelaţie semnificativă la nivelul 0,01, corelaţie ce a fost constatată între neuroticism şi 
stresul evaluat prin primul test, care se opreşte asupra simptomelor stresului; 

− în acelaşi lot, de bărbaţi cu vârste cuprinse în intervalul 41−60 ani: p + 0,296 
corelaţie semnificativă la nivelul 0,01, corelaţie stabilită între neuroticism şi nivelul 
stresului, evaluat prin cel de al doilea test. 

După cum se vede şi din aceste date ale cercetării, singurele corelaţii semni-
ficative din punct de vedere statistic se observă tot între neuroticism şi stres, 
indiferent dacă este vorba de evaluarea acestuia prin simptomele care se manifestă, 
sau prin nivelul constatat. 

6. CONCLUZII 

Aşa cum H.J. Eysenck (1968) vorbea de incubarea anxietăţii care poate fi 
explicată de influenţa eredităţii asupra condiţionării, prin asocierea unui stimul 
aversiv cu un nivel superior al neuroticismului, şi în cazul cercetării de faţă se 
poate afirma că instabilitatea emoţională este un predictor al nivelului superior al 
stresului, bineînţeles în prezenţa unui complex de factori care se intercondi-
ţionează. 

În concluzie, în cercetarea de faţă, doar neuroticismul pare să potenţeze un 
nivel superior al stresului, aceasta însemnând că persoanele instabile emoţional, 
mai puţin adaptate, sunt mai mult expuse stresului şi consecinţelor acestuia. Acesta 
poate reprezenta un reper pentru specialiştii din domeniul organizaţional sau al  
consilierii şcolare şi vocaţionale, evident alături de alte criterii, dimensiuni ce 
trebuie luate în considerare în aceste cazuri. 

Este posibil ca cercetări ulterioare, realizate pe loturi extinse, să ne conducă 
la rezultate ce pot fi mai mult sau mai puţin modificate. 

Primit în redacţie la: 3. XII. 2009 
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REZUMAT 

Cercetarea îşi propune să evalueze unele dintre dimensiunile de personalitate care pot influenţa 
nivelul şi manifestările stresului; astfel, ne-am oprit asupra empatiei, extraversiei şi neuroticismului, 
pe un lot în care am cuprins mai multe categorii profesionale şi reprezentanţi din ambele genuri. 
Obiectivele prezentei cercetării au vizat existenţa unor corelaţii între empatie, extraversie, neuroticism, pe 
de o parte, şi stres, pe de altă parte. 



 

PROFILUL FAMILIEI CU UN PĂRINTE CU SNC AFECTAT ACUT.  
I. FUNDAMENTARE TEORETICĂ 

VIRGINIA ROTĂRESCU∗ 

Abstract 

The study aims theoretically the special needs of families with a spinal cord/traumatic brain 
injured parent through the identification of the post-traumatic changes in the family system. The 
practical objective describes the pilot degree of functioning of the precocious prevention on psycho-
pathology as a long term effect for the children in these families. 

Unlike the normal families, the injured patient families express the suffering of a troubled 
system. The children in these families have a psychiatric risk through a grown tendency towards 
internalization/externalization and total problems. The effects of the stressing event can decrease 
through psychological counseling, the coping strategies become more efficient and the family’s 
functionality and health get better. 

Cuvinte-cheie: traumatism al sistemului nervos central, funcţionarea familiei, copii, sănătate 
pe termen lung, prevenţie precoce.  

Keywords: CNS injury, family functioning, children, long term health, precocious prevention. 

1. INTRODUCERE 

De foarte mult timp este recunoscut faptul că sănătatea membrilor familiei 
influenţează echilibrul acesteia şi pe al membrilor care o compun. 

Astăzi, sunt tot mai multe datele care atestă eficienţa unor măsuri psiho-
profilactice precoce destinate familiilor şi copiilor acestora, în cazul în care unul 
dintre părinţi este suferind somatic. Prevenirea consecinţelor afecţiunilor somatice 
ale părinţilor asupra copiilor are, ca principal suport, un sistem de servicii profilate 
şi, ca verigă intermediară obligatorie, familia. Cele mai multe studii în domeniul 
consecinţelor bolilor somatice asupra familiei şi a membrilor acesteia au fost focalizate 
asupra afecţiunilor cronice.  

Sunt foarte puţine datele privind impactul, asupra familiei şi a membrilor săi, 
pe care îl au afecţiunile acute şi, îndeosebi, un traumatism al Sistemului Nervos 
Central. Sunt aproape ignorate aspectele care privesc perioadele de timp imediat 
următoare debutului afecţiunilor acute ale SNC asupra familiei şi mai ales asupra 
 

∗ Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni”, Secţia de Neurochirurgie I, Bucureşti. 
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copiilor. Traumatismele cranio-cerebrale (TCC) respectiv vertebro-medulare (TVM), 
în continuă creştere – potrivit datelor statistice – ocupă un loc important în rândul 
patologiei persoanelor tinere având copii minori. 

Am ales această temă: 
1. impulsionată de studiul COSIP* (Children of Somatically Ill Parents), în 

care am fost implicată direct, şi prin care s-a demonstrat că: 
– traumatismele craniocerebrale şi vertebro-medulare au consecinţe severe 

asupra familiei şi implicit a copiilor; 
– intervenţia psihologică de prevenţie precoce este eficientă; 
– în ţara noastră, familia cu un părinte afectat somatic este puţin receptivă la 

oferta de servicii psihoprofilactice precoce; 
2. pentru că suntem convinşi că o cunoaştere mai bună a profilului psiho-

problematicii familiilor este o condiţie favorabilă succesului terapiei; 
3. deoarece traumatismele, cranio-cerebrale şi vertebro-medulare, sunt fenomene 

în continuă ascensiune în societatea modernă; 
4. din perspectiva riscului exercitat de aceste afectări asupra părinţilor tocmai 

în perioada în care au copii minori; 
5. pe baza constatărilor că toate acestea sunt aspecte de care nu s-a ocupat 

nimeni până acum. 

2. FAMILIA – CONCEPT ŞI SISTEM 

2.1. OPERAŢIONALIZAREA CONCEPTULUI 

Conceptul de familie defineşte unitatea socio-biologică şi psihologică carac-
terizată prin raporturi de rudenie între persoanele ce o alcătuiesc; constituie nucleul 
social primar reunit prin căsătorie, legătură de sânge şi adopţiune.  

Familia oferă identitate socială ca şi tutelă, dispune de un anumit buget 
comun şi un sistem de convieţuire – relaţii de dependenţă afectivă, spontană, intimitate, 
dar şi distanţe psihologice nuanţate, distribuţie a coparticipării şi responsabilităţii 
educative şi de întrajutorare. „Sistemul parental ocroteşte fizic şi afectiv copilul, 
protejându-l de suferinţe fizice şi morale; impune limite care garantează această 
protecţie. Obligaţia părinţilor e de a respecta copilul şi de a-i crea un climat 
propice dezvoltării, în conformitate cu vârsta lui... Cu cât sistemul familial deviază 
de la modelul sănătos, cu atât are şanse mai mari să fie disfuncţional... Regulile 

 
* Studiul este o continuare a cercetării multicentru COSIP (OLG-4-CT-2001-02378), finanţat 

de Comunitatea Europeană, coordonat de Universitatea de Medicină din Hamburg şi destinat evaluării 
stării de sănătate şi prevenirii tulburărilor psihice ale copiilor părinţilor cu afecţiuni somatice cronice. 
El a angajat colective de cercetare din universităţile de medicină din: Aarhus, Atena, Basel, Bucureşti, 
Hamburg, Londra, Turku şi Viena. Colectivul român de cercetare a fost constituit din: Milea St. 
(coord.), Oancea C., Stănescu D., Chivu R., Ciobanu S., Niculescu G., Palada F., Popa E., Rotărescu 
V. Temporar au mai participat: Federiga M. şi Mateescu L. 
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familiale se constituie prin încercări şi erori, iar aceste reguli se referă la 
tranzacţiile care se realizează la nivelul grupului uman, tranzacţii intermediate 
prin comunicarea verbală şi nonverbală” (Mircea, 2004, p. 148). 

2.2. INFLUENŢA STRUCTURII FAMILIALE ASUPRA COMPORTAMENTULUI PSIHO-
SOCIAL 

Conceptul de fenomen psihosocial defineşte rezultatul conlucrării, apropierii 
şi contopirii psihologicului cu socialul, reprezentând un nou nivel de realitate 
pentru care sunt definitorii alte determinări calitative.  

Examinarea acestei categorii de fenomene se face prin raportarea la conceptul 
de conştiinţă socială, ele fiind considerate drept primul nivel structural al conştiinţei, 
peste care se suprastructurează planul ideologic. Fenomenele psihosociale nu sunt 
numai fapte spirituale, de conştiinţă, şi nu se regăsesc în totalitate în interiorul ei, ci 
se mulează nemijlocit pe condiţiile sociale de existenţă, sunt fenomene de viaţă 
reale, dimensiuni ale vieţii cotidiene ale oamenilor care dispun de o corporalitate 
traductibilă în indicatori obiectivi. 

Comportamentul reprezintă forma cea mai expresivă a îmbinării socialului 
cu psihologicul, realizată cu participarea conştiinţei dar fără să se cuprindă integral 
în categoriile conştiinţei; se referă la „totalitatea reacţiilor pe care o fiinţă vie le 
exprimă în mod organizat faţă de incitaţiile incluse în factorii de mediu; se 
constituie, de fiecare dată, bazat pe o alegere (selecţie) dintr-o mulţime de reacţii 
posibile, alegere finalizată pentru menţinerea în condiţii optime a formei şi funcţiilor 
fiinţei respective ca tot” (Şchiopu, 1997, p. 164).  

Componentele implicate sunt de natură intelectuală, structurală, intenţională 
şi emoţională, într-o manieră închisă, stereotipizată sau deschisă şi aptă de perfec-
ţionare. Alfred Adler afirma că „a fi om nu este doar un fel de a vorbi, ci a fi o 
parte dintr-un întreg, a te simţi parte dintr-un întreg” (Adler, 1991, p. 17). 

Formarea personalităţii umane este rezultatul unui proces complex de 
socializare, în care interacţionează factorii personali, de mediu şi culturali. 

Socializarea se poate efectua atât pe verticală, prin intermediul adulţilor, cât 
şi pe orizontală (intersocializare), prin intermediul celor de aceeaşi vârstă, fiind un 
proces interactiv de comunicare care presupune dubla considerare a dezvoltării 
personale şi a influenţelor sociale. 

Conceptul de influenţă se referă la efectele unor interrelaţii de ascendenţă, 
sau de dependenţă: afectivă, economică, profesională etc.  

Există influenţa ca trăire sau ca acţiune, pe de o parte, şi influenţa ca 
solicitare socială şi efect al adaptării sub o formă latentă. Mai active, continui, 
directe şi latente sunt influenţele mediului familial în perioadele de dezvoltare 
(Milea, 2006, p. 137).  

Structurile reprezintă configuraţii stabile de poziţii şi funcţii, delimitări 
precise ale liniilor de comunicare şi imagini interpersonale bine cristalizate, 
specializarea sarcinilor membrilor şi structurarea unui mod predominant de luare a 
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deciziilor, cristalizarea unui sistem de mijloace ale deplasării de la o poziţie la alta 
şi o distribuţie relativ durabilă, constantă a relaţiilor simpatetice. Aceste structuri 
sunt de frecvenţă inegală în diferite medii sociale – de profesii, rurale sau urbane.  

Părinţii iubesc sau rejectează copiii, îi controlează sau îi lasă necontrolaţi. 
După 1960, au început să fie studiate mai mult conduitele parentale şi influenţele 
acestora; cert este că relaţiile dintre părinte şi copil acţionează asupra conştiinţei de 
sine a copilului. De regulă, familia are rol antipatogen şi sanogenetic, în sensul 
rezolvării unor probleme de ordin afectiv şi sexual, necesare menţinerii echilibrului 
psihic, realizând totodată un mediu securizant şi protector pentru membrii ei, care 
sunt mai vulnerabili la posibilele agresiuni din afară.  

Criteriu de definire a sănătăţii mentale, adaptarea socială reprezintă un 
produs al acumulării şi condensării în timp a reacţiilor de interdicţie interpersonală, 
un proces de integrare activă a persoanei în micro şi macrocolectivitatea în care 
trăieşte. „A devenit esenţial, consideră C. Oancea, pentru majoritatea cetăţenilor 
unei ţări avansate, a înţelege o situaţie de criză în toate dimensiunile sale 
personale, interpersonale şi sociale, a şti să iniţieze un dialog civilizat ale cărui 
premise fundamentale sunt ascultarea şi respectul faţă de interlocutor, a şti să 
ajungă la o soluţie convenabilă, de compromis, conform principiului câştigului 
pentru ambele părţi” (Oancea, 2002, p. 7).  

Calitatea relaţiilor interpersonale poate fi estimată prin intermediul mai 
multor indicatori subiectivi, cu un impact esenţial în orice predicţie familială: 
climatul socio-afectiv; bunăstarea sexuală; autenticitatea şi completitudinea comu-
nicării între parteneri şi copiii lor; păstrarea unui echilibru dinamic între fuziune şi 
autonomie psihologică; fluenţa graniţelor intergeneraţionale; coerenţa şi consensul 
modelelor de rol conjugal şi parental oferite copiilor în procesul de educaţie; gradul 
de confort şi securizare psihică, rezultat din sentimentul apartenenţei familiale, ca 
antidot al singurătăţii şi abandonului dezechilibrant; capacitatea de păstrare şi 
transmitere a modelelor spiritual-valorice pozitive, psihosociale; sănătatea psihică 
şi somatică a membrilor familiei.  

3. FAMILIA ŞI BOALA PARENTALĂ 

O familie bolnavă din punct de vedere interpersonal generează, în 
perspectivă, o societate fragilă din punct de vedere psihosocial. Ea distorsionează 
profund rolurile, scopurile, aspiraţiile şi comportamentele membrilor săi, periclitează – 
în consecinţă – nu numai eficienţa şi stabilitatea socială a acestora ci şi coerenţa şi 
echilibrul psihomoral al societăţii ca întreg. 

Atunci când un părinte se îmbolnăveşte, familia este nevoită să se confrunte 
cu procedurile medicale, spitalizări, declin în statusul socio-economic, cu dependenţa 
pacientului faţă de ceilalţi membri ai familiei, alterările fizice, stigmatizarea 
socială, schimbări în perspectiva viitorului şi, în cazul bolilor terminale, cu 
condiţionarea vieţii părintelui de către boală. Consecinţele acestor evenimente 
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stresante de viaţă solicită din partea părintelui sănătos mecanisme de coping şi au 
un impact serios asupra dezvoltării copiilor cu risc pentru tulburări psihiatrice 
(Rutter, apud Romer şi colab. 2005).  

 

3.1. BOLILE CRONICE SOMATICE 

3.1.1. La nivel internaţional 

Încă din 1996, Rutter a constatat că afecţiunile cronice ale părinţilor pot 
constitui un factor de risc asupra sănătăţii mentale a copiilor. De la acest punct de 
vedere, preocupările pentru sănătatea mentală a copiilor relevă, în prima decadă, 
date care arată, pe de o parte, dificultăţile copiilor aflaţi în aceste situaţii şi, pe de 
altă parte, eficienţa măsurilor preventive (Barrett & colab., 2005; Greening & 
colab., 2005; Berry, 2004). Toate, însă, în cazul copiilor ai căror părinţi au cancer, 
afecţiuni afective, HIV, hemofilie etc. 

Toate studiile se concentrează asupra: nivelului crescut al stresului familial 
rezultat din îmbolnăvirea somatică gravă a unui părinte, mai ales în situaţiile în 
care acesta reprezenta un suport puternic pentru restul familiei; definirii acelor 
factori anticipativi ce pot indica modul în care familia va depăşi criza şi va realiza 
adaptarea la stres; identificării componentelor socio-culturale; determinării nevoilor 
de suport psihologic şi social ale familiei în general, dar nu şi ale copilului, în 
particular (Hudley, 2001; Simpson & colab., 2000).  

Ele abordează în mică măsură suferiţele provocate copiilor, riscurile apariţiei 
unor tulburări psihice şi nevoia de intervenţii psihoterapeutice preventive, cu toate 
că experienţa acumulată şi orientarea dominantă a medicinei actuale este către 
asigurarea de servicii specializate de sănătate mentală pentru această categorie de 
persoane. 

G. Romer, în Children of Somatically Ill Parents – A Methodological Review 
(2002), menţionează că, în urma explorării datelor epidemiologice ale Centrului 
Naţional pentru Statistica Sănătăţii (1993), Worsham, Compos & Sydney (1997) au 
concluzionat că „aproximativ 5–15% dintre copii şi adolescenţi pot avea părinţi 
care suferă de o boală semnificativă”. 

Interesul asupra impactului bolii parentale în familie s-a concretizat în cel mai 
recent studiu multicentru european Children of Somatically Ill Parents (COSIP, 2002–
2005). Bazat pe o fundamentare teoretică profundă pentru fiecare ipoteză cercetată, 
studiul este  o combinaţie între metodologia calitativă şi cea cantitativă, integrând 
dimensiunile subiective ale familiilor în interviuri semistructurate sau deschise şi 
considerând copingul ca pe un proces într-un design longitudinal. Pentru prima 
dată în Europa, a fost conceptualizat, implementat şi evaluat modelul serviciilor de 
sănătate mentală centrat pe copil, pentru familiile cu un părinte bolnav somatic 
într-o varietate etiologică.  
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3.1.2. La nivel naţional 

Contribuţia României a fost parţial diferită de a celorlalţi parteneri europeni 
ai studiului COSIP deoarece tema a vizat condiţia medicală acută.  

Până la studiul COSIP, în România, nu a existat o preocupare constantă 
pentru constatarea şi intervenţia pentru prevenirea problemelor sociale şi psihologice 
ale copiilor familiilor cu un părinte bolnav somatic, nici din partea sistemului 
medical, nici din partea comunităţii. Nu există, deci, o experienţă anterioară în zona 
prevenţiei active a problemelor psihice la copiii cu părinţi grav bolnavi somatic. 
Premieră absolută pentru cercetarea ştiinţifică medicală românească, studiul a 
completat insuficienţa în abilitatea intervenţiei preventive psihologice în acest 
domeniu (Oancea & colab., 2006; Rotărescu & colab., 2006; Milea & colab., 2003). 

Prin COSIP (Romer & colab., 2005, p. 338–342), din punct de vedere clinic, 
în România au fost abordate două aspecte inovative precum: centrarea interesului 
asupra familiei cu un părinte afectat acut cerebro-medular ca grup vulnerabil cu 
risc pentru probleme ale sănătăţii mentale, neglijat de sistemul nostru actual de 
îngrijire a sănătăţii; experţii din domeniul sănătăţii mentale a copilului şi adoles-
centului să impună o echipă de colaborare cu profesioniştii din zona medicinei 
somatice destinată adultului. 

În acest mod inovativ de legătură, psihiatrii şi psihologii, specializaţi pe 
problemele copilului şi ale adolescentului, încearcă să integreze expertizele specifice 
asupra reacţiilor copiilor la agenţii stresanţi în eforturile de prevenţie din cadrul 
îngrijirii sănătăţii somatice. În acelaşi timp, se derulează şi un efort de sensibilizare 
a medicilor somaticieni, din nevoia de a integra perspectiva de prevenţie a sănătăţii 
mentale pentru copiii pacienţilor lor. Există şi interesul de a îmbunătăţi percepţia 
asupra creşterii nevoii abordărilor interdisciplinare în îngrijirile medicale somatice, 
până la proiect conturându-se intenţia augmentării complianţei la tratament prin 
intervenţia psihologică (Rotărescu, 2002). 

3.2. TRAUMATISMELE CRANIO-CEREBRALE ŞI VERTEBRO-MEDULARE 

O caracteristică comună studiilor care abordează consecinţele afectării 
acute a SNC este că nici unul nu are în vedere copiii părinţilor afectaţi şi, cu atât 
mai puţin, aspectele privind evoluţia pe termen lung a acestor tulburări sau pe cele 
ale intervenţiei psihologice preventive.  

3.2.1. Traumatismul cranio-cerebral (TCC) mediu şi sever 

Condiţia patologică instalată datorită acţiunii unei forţe mecanice asupra 
extremităţii cefalice prin intermediul unor mecanisme diverse se numeşte traumatism 
craniocerebral (Ciurea & Davidescu, 2006, p. 42). Cauza principală a acestei patologii 
sunt accidentele rutiere. Conform datelor statistice raportate de Departamentul 
Circulaţie al Poliţiei Capitalei (http://www.politiaromana.ro) dacă din ianuarie până 
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în aprilie 2007 au fost 1503 accidente rutiere grave (soldate cu 476 decedaţi şi 1218 
răniţi grav), în aceeaşi perioadă a anului 2008 au fost 1906 accidente grave (soldate 
cu 543 decedaţi şi 1667 răniţi grav).  

Consecinţe psihologice 
După un TCC, fiinţa umană suportă o serie de modificări care îi determină pe 

cei care trăiesc în prejma ei să afirme că a devenit „o altă persoană”. Raportarea 
este diferită, interrelaţionarea întreruptă, apar acte egocentrice şi răspunsuri 
necaracteristice persoanei anterioare. Capacitatea pentru intimitate este mai scăzută 
şi relaţiile dintre parteneri suferă. Relaţiile personale, sociale şi sexuale (Lipert-
Gruner & colab., 2006; Ponsford, 2002) se modifică pentru ambii soţi în sensul 
creşterii izolării iar consecinţele pot fi dezastruoase fără o intervenţie profesională.  

Evoluţie şi recuperare 
Efectele unui traumatism cranio-cerebral pot fi clasificate în trei categorii: 

fizice, cognitive şi comportamentale.  
Efectele fizice includ simptome precum crizele epileptice, scăderea vitezei 

coordonării motorii şi prezenţa mişcărilor anormale (tremor, spasticitate). 
Efectele cognitive constau în tulburări ale atenţiei, concentrării şi ale memoriei, 

probleme ale comunicării receptive şi expresive, dificultăţi ale iniţierii şi plani-
ficării activităţilor zilnice, scăderea raţionamentului şi judecăţii.  

Efectele comportamentale includ agitaţia şi iritabilitatea, agresivitatea verbală 
şi fizică, impulsivitatea, depresia şi ideile suicidale, centrarea egocentrică sau pe 
sine în relaţiile interpersonale. 

3.2.2. Traumatismul vertebro-medular (TVM) 

Acestă categorie diagnostică constituie o condiţie traumatică catastrofală. 
Frecvenţa cazurilor noi pe an este de 25–50 la un milion de locuitori, majoritatea 
studiilor raportând 45–50 de cazuri noi/1 milion de locuitori/an (Exergian, 2004,  
p. 123–134).  

Consecinţe psihologice 
Un TVM intervine la fel de brusc în viaţa pacientului, ca şi un TCC, şi-l 

obligă pe acesta să se confrunte lung timp, chiar toată viaţa, cu schimbările impuse 
corpului său – cel mai frecvent paralizia şi/sau pierderea senzaţiilor sub nivelul 
leziunii. Acest eveniment de viaţă poate fi devastator atât sub aspect fizic, cât şi 
sub aspect psihic şi încarcă pacientul cu o serie de pierderi care particularizează 
această patologie: absenţa intimităţii; pierderea independenţei; schimbările de rol şi 
de stil al vieţii; incertitudini privind viitorul; senzaţia de neajutorare; separarea de 
familie şi de prieteni; inabilitatea de a controla funcţiile bazale ale corpului; schimbări 
în sănătatea fizică şi abilitatea funcţională; schimbări în imaginea corporală. 

Factorii care afectează adaptarea psihologică sunt: durerea fizică, medicaţia, 
complicaţiile medicale, izolarea, plictiseala, imaginea corporală, problemele cognitive, 
familia, prietenii şi suportul social. 
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Evoluţie şi recuperare 
Supravieţuitorii unui traumatism vertebro-medular vor avea frecvent complicaţii 

medicale precum dureri cronice, disfuncţii vezicale şi intestinale asociate cu 
creşterea susceptibilităţii problemelor respiratorii şi cardiace. Succesul recuperării 
depinde numai de calitatea în care aceste condiţii cronice pot fi îngrijite zi de zi 
(Exergian, 2004, p. 587–595). 

4. COPILUL ŞI BOALA PARENTALĂ 

În puţine studii s-au găsit referiri la reacţiile psihice ale copiilor în acest 
context – cum ar fi probleme şcolare sau somatizări evoluând ca simptome prin 
identificarea cu afecţiunea părintelui – în special atunci când handicapul este 
vizibil (de exemplu, în afectările neurologice au fost demonstrate la unii copii 
tulburări psihogene ale mersului prin reacţii conversive).  

Graficul 1 oferă o perspectivă asupra interesului acordat bolii parentale, într-un 
număr de 39 de studii în care au fost examinaţi 2452 de copii, dintre care 1056 
aveau un părinte cu cancer (apud Romer şi colab., 2005). 

Boli parentale studiate

cancer 39%

  hemodializa
23%

altele 15%

durere 8%
AIDS 5%

mixte 5%

 boli de inima
5%

 
Graficul 1. Boli parentale studiate în perioada 1952–1998. 

Rezultatele studiului cross-secţional Children of Somatically Ill Parents 
(COSIP) evidenţiază că, la copiii şi adolescenţii cu un părinte bolnav se 
înregistrează scoruri mai mari ale simptomelor comportamentale decât normele de 
vârstă sau de control, cu o tendinţă netă către internalizare (de exemplu, depresie, 
anxietate, reacţii psihosomatice). Copiii mai mici au probleme mai importante 



 Virginia Rotărescu  9 78 

decât cei mai mari, iar adolescentele raportează mai multe simptome decât băieţii. 
Ca predictori de risc şi/sau de protecţie, datele sugerează că variabilele bolii 
parentale, precum nivelul afectării fizice, durata şi prognosticul, joacă un rol minor 
pentru răspunsurile psihologice ale copiilor comparativ cu adaptarea părinţilor/ 
familiilor şi paternurile de coping. Depresia maternală, slaba funcţionare familială 
şi capacităţile scăzute de coping parental prezic rezultate psihologice slabe la copii, 
mai mult decât orice altă variabilă a bolii. Aceştia informează despre strategiile de 
îngrijire a sănătăţii în sensul că intervenţiile pentru sănătatea mentală au ca scop 
prevenţia psihopatologiei la copii şi pot ţinti acei factori care pot fi influenţaţi de 
către acestea (Onose, Rotărescu şi colab., 2008). 

4.1. RECUNOAŞTEREA FACTORILOR DE RISC DIN FAMILII 

Relaţia cu boala somatică creează un distres major în familia în care apare, nu 
numai prin prognosticul nesigur sau terminal cât, mai ales, prin următorii factori de 
risc: imensa nesiguranţă a părinţilor în căutarea căilor potrivite de comunicare a 
ameninţării;  informaţiile inexacte sau vagi despre boala părintelui; depresia parentală, 
indiferent de genul părintelui bolnav; antecedente de experienţiere a unei traume 
sau a pierderii, atât la părinţi, cât şi la copii; funcţionarea relaţională din familie, în 
special capacitatea scăzută de exprimare şi împărtăşire a emoţiilor (precum 
întâlnim în stilul evitant de ataşament) sau fragila delimitare interpersonală cu 
supraimplicare afectivă (ca în stilul ambivalent de ataşament). 

Aceste familii de risc se cer identificate şi împlicate în programele de 
intervenţie preventivă deoarece copiii şi adolescenţii dezvoltă mecanisme de 
coping deficitare care îi expun riscului unor efecte pe termen lung ca şi psiho-
patologie sau tulburare psihiatrică. 

În urma analizei studiilor privind intervenţiile preventive, Romer şi colab. 
(2002) consideră că studiile viitoare trebuie: să formuleze intervenţiile pentru nevoile 
psihologice ale copiilor mici şi foarte mici; să dezvolte şi să publice rezultatele 
intervenţiilor individuale asupra copiilor; să dezvolte mai multe teorii ale inter-
venţiilor; ca rezultatele evaluărilor intervenţiilor să fie implementate metodologic 
şi să ia în considerare perspectiva tuturor părţilor implicate: părinţi, copii şi 
terapeuţi; să facă comparaţii între diferitele tipuri de intervenţii asupra copiilor cu 
părinţii suferind de aceeaşi boală şi, pe cât posibil, în aceeaşi fază a bolii. 

Din punct de vedere clinic, perspectiva unei corecte abordări, în termeni de 
prevenţie presupune ca imperios necesară focusarea pe acest grup vulnerabil 
(familia cu un părinte bolnav somatic) şi cu risc pentru probleme de sănătate 
mentală, neglijat de sistemele actuale de sănătate astfel încât experţii din domeniile 
sănătăţii mentale ale copiilor şi adolescenţilor să coopereze cu specialiştii din 
medicina somatică a adultului. 

Este preconizată intenţia de a amplifica percepţia către creşterea nevoii 
pentru abordările interdisciplinare din îngrijirile medicale, astfel încât să fie înţeles 
faptul că o consistentă progresie în domeniul serviciilor psihosociale s-a bazat pe 
următoarele evidenţe:  
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a. este recunoscut faptul că copiii sever bolnavi necesită suport psihologic 
pentru a face faţă condiţiei lor, incluzând aici şi intervenţiile suportive pentru 
părinţii lor;  

b. nevoia pentru serviciile psihoterapeutice a adulţilor grav bolnavi a fost 
acceptată de sistemul medical. În special în domeniul cancerului, serviciile speciale 
pentru sănătatea mentală fac parte integrantă din îngrijirea completă a pacientului 
astfel că, cel puţin în îngrijirea terţiară, a fost creată o disciplină proprie – psiho-
oncologia; 

c. în această manieră de integrare a sănătăţii mentale pentru adultul grav 
bolnav, familia este recunoscută ca suport pentru pacient astfel că direcţionarea 
către nevoile sănătăţii mentale ale copiilor din aceste familii poate fi considerată o 
noutate progresivă, logică şi pragmatică.  

Într-o astfel de strategie a sănătăţii orientată pe familie ar trebui accentuate 
aspectele preventive ale oricăror servicii medicale sau psihosociale; în această 
perspectivă bio-psiho-socială, intervenţiile la oricare nivel au implicaţii asupra 
aspectelor primare, secundare sau terţiare ale prevenţiei şi depind de fiecare 
membru al familiei. Pe lângă această perspectivă a prevenţiei, creşterea calităţii 
vieţii tuturor membrilor familiei ar trebui să fie un scop prioritar al programelor şi 
activităţilor de ajutor social. 

5. FAMILIA CU UN PĂRINTE TRAUMATIZAT ACUT ASUPRA SNC  
ŞI PĂRINTELE DE SPRIJIN 

Dat fiind debutul acut, de cele mai multe ori instalat brusc printr-un accident, 
în plină sănătate, afectarea sănătăţii părintelui este evidentă şi dramatică, adesea 
dublată de ameninţarea iminenţei morţii. Totul se derulează foarte repede, aspectele 
sunt cele ale unei situaţii de criză, în cadrul familiei, care trebuie să facă faţă unei 
situaţii cu totul noi, în paralel cu limitarea capacităţilor de coping. Părintele de 
sprijin „filtrează” informaţiile, cu intenţia de a-şi proteja copiii, construind o 
imagine tolerabilă în ciuda severităţii bolii, şi cenzurează aspectele dramatice 
precum coma, internarea în reanimare sau paralizia. Este creată astfel „conspiraţia 
tăcerii” ceea ce ar putea explica absenţa corelaţiilor dintre severitatea bolii şi 
reacţiile copiilor, dar starea emoţională a părintelui sănătos influenţează percepţia 
asupra severităţii bolii (Oancea şi colab. 2006). 

Deci, în afectările acute ale SNC, disimularea sau negarea nu sunt eficiente 
cu atât mai mult cu cât acestea implică încă de la început: riscul morţii părintelui 
afectat;  presiunea numeroaselor probleme urgente;  o evidentă schimbare în viaţa 
şi rutina familiei precum şi în relaţiile dintre membrii acesteia.  

Termenul de „stres al îngrijitorului” este folosit pentru a descrie dificultăţile 
fizice şi emoţionale pe care le trăiesc cei care au în familie un traumatizat asupra 
SNC şi care poate cauza toate tipurile de probleme ce depind de relaţiile dintre 
membrii familiei. Întrebările pe care şi le pun cei care devin îngrijitori pot fi: „Pot 
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face asta cu adevărat?”; „Fac suficient de mult?”; „Fizic, pot să mă descurc?”; 
„Când voi învăţa totul despre sarcinile de îngrijire?”; „Voi fi capabil să-mi port 
şi mie de grijă?”. Această ultimă întrebare este esenţială deoarece, dacă cei din 
familie nu ştiu să aibă grijă de ei înşişi vor fi incapabili să-l îngrijească pe părintele 
bolnav. Atunci când stresul devine prea mare, în familie devin dominante emoţiile 
negative iar membrii familiei pot trăi furie, vină, depresie, anxietate şi nevoia de a 
fi singuri, pe un fond de mare oboseală. Este foarte important să fie cunoscute 
semnele de stres, pentru a fi surprinse de timpuriu şi împiedicate să se dezvolte 
deoarece, din nefericire, de cele mai multe ori, cei din familie aşteaptă prea mult 
până când admit propria lor epuizare şi atunci e prea greu să găsim căile potrivite 
pentru a-i ajuta.  

În studiul nostru (COSIP – experienţa din România) surprindem că, prin 
traumatizarea SNC a unui părinte, este declanşată o traumă în plus datorită 
debutului brusc (de obicei un accident), în plină sănătate, care generează o 
profundă criză în structura şi funcţionarea sistemului familial prin pierderea unei 
funcţii parentale (Milea şi colab. 2003; Oancea şi colab., 2006; Rotărescu şi colab., 
2006; Onose şi colab., 2008): 

– consecinţa imediată este schimbarea rolurilor fiecărui membru al familiei 
şi viaţa devine tot mai încărcată de dificultăţi şi copleşită de disperare;    

– de obicei, resursele sunt mobilizate în lupta pentru supravieţuirea părintelui 
bolnav, familia fiind cel mai important grup de suport şi de îngrijire al acestuia;  

– evoluţia imediată a stării pacientului este incertă şi prognosticul pe termen 
lung necunoscut, dar frecvent marcat de dizabilităţi temporare sau permanente fizice 
şi/sau psihice;  

– aceste dizabilităţi se constituie în povara îngrijirilor faţă de care familia 
devine realmente excesivă; 

– sacrificiile de timp, serviciu, odihnă, disponibilitate şi răbdare pentru a-l 
înţelege pe părintele mutilat se pot întinde pe lungi perioade şi impun majore 
schimbări în viaţa de familie, centrată acum pe bolnav;  

– toate acestea constituie un mare risc prin neglijarea nevoilor şi stării de 
bine a celorlalţi membri ai familiei, în mod special ale copiilor (Oancea & colab., 
2006; Romer & colab., 2005).  

Spre deosebire de îmbolnăvirile cronice, intervenţia bruscă a bolii aşa cum o 
suportă familia cu un părinte traumatizat cerebro-medular dezvoltă o psihotraumă 
fără posibilitatea pregătirii printr-un stadiu al semnelor de îngrijorare presimţite la 
scăderea treptată a calităţii sănătăţii parentale.   

Ca predictori ai riscului şi/sau protecţiei, datele studiului nostru sugerează 
că: variabilele bolii precum gravitatea afectării, durata şi pronosticul joacă un rol 
minor pentru rezultatele psihologice comparativ cu adaptarea parentală, familială şi 
patternurile de coping; depresia maternală, funcţionarea scăzută a familiei şi 
capacităţile parentale ineficiente de coping prezic disfuncţii psihologice ale copiilor 
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mai mult decât orice altă variabilă de boală; aceste informaţii ajută la formarea 
unor strategii de intervenţie în sensul că, din perspectiva sănătăţii mentale, ţinta în 
prevenirea psihopatologiei la copii se poate constitui din aceşti factori care îi 
influenţează. 

6. SĂNĂTATEA ŞI SERVICIILE PENTRU SĂNĂTATE 

Cu tot efortul de a optimiza statusul sănătăţii şi de a minimiza disfuncţiile şi 
dizabilităţile, la nivelul populaţiei şi al indivizilor, acestea continuă să existe şi, 
probabil că vor continua să se constituie într-o povară a sănătăţii şi funcţionalităţii 
societăţilor (Lynch, 2000). Putem discuta, la acest nivel, despre existenţa câtorva 
motive: incontrolabilitatea actelor naturale precum catastrofele meteorologice şi 
climaterice; războaiele şi alte forme ale violenţei interpersonale; efectele adverse 
neanticipate ale tehnologiei avansate sau expunerilor ocupaţionale; efectele adverse 
ale actelor medicale (chiar dacă beneficiul pentru sănătate este net pozitiv); 
consecinţele neintenţionate ale intervenţiilor medicale precum dezvoltarea rezistenţei la 
antibiotice; evoluţia constantă a infecţiilor organismului; incontrolabilitatea com-
portamentului individual. 

Sănătatea publică reflectă o largă gamă de activităţi având ca scop final 
reducerea morbidităţii, a bolilor mortale şi promovarea sănătăţii populaţiei ca 
întreg. Dacă, în trecut, sănătatea populaţiei era măsurată prin relativa absenţă a 
bolilor, iar concentrarea cercetărilor şi practicii în domeniul sănătăţii publice era 
orientată pe controlul acestor îmbolnăviri, destul de recent, definiţia asupra sănătăţii 
a fost reconsiderată. OMS descrie sănătatea ca pe o resursă pentru realizarea 
aspiraţiilor, satisfacerea nevoilor şi coping-ul cu schimbările ambientului (Keyes, 
2006).  

Promovarea sănătăţii se referă la acele activităţi destinate creşterii funcţionării 
individuale şi a familiei. Realizările din achiziţiile sănătăţii publice, ştiinţele 
comportamentale şi statistică, programele de promovarea sănătăţii şi de prevenire a 
tulburărilor folosesc factorii comportamentali şi de mediu pentru a perfecţiona 
funcţionarea fizică şi mentală (Wisely & colab., 2006; Guevara & colab., 2006; 
Greening, 2005; Berry, 2004). 

La nivel familial, dezvoltarea copilului este influenţată de resursele familiei şi 
de calitatea îngrijirii precum alimentaţia, programul cotidian şi oportunităţile 
pentru joc. Aceste interacţiuni pot fi, însă, alterate de diferite solicitări în rutina sau 
resursele familiale precum boala sau alte tipuri de dizabilitări. Conceptul de 
„intervenţie preventivă” a fost introdus şi popularizat în 1950 de Morris F. Collen 
împreună cu colegii săi în „Grupul Medical Permanent” (Blau, 2004). Termenul de 
prevenţie cuprinde filozofia, convingerile, programele şi practicile care au ca scop 
amânarea sau eliminarea bolilor, dizabilităţilor sau a altor forme de suferinţă 
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umană (Wikipedia 2008). Oricum, multe boli şi condiţii medicale, precum şi alte 
surse ale suferinţelor umane, sunt încă necunoscute sau cauzele lor incomplet 
cunoscute.  

Intervenţiile preventive ţintesc către prevenirea sau întârzierea problemelor 
psihosociale ale tinerilor operând către o întărire a sănătăţii şi a mecanismelor de 
coping prin ameliorarea simptomelor precoce din debutul unor tulburări. 

În anii 1970, Haggerty a introdus termenul de „morbiditate nouă”, în care 
sunt cuprinse provocările sociale asupra stării de bine a copilului constând în 
problemele asociate cu sărăcia, inegalităţile, abuzurile asupra lui, bolile mentale 
sau dizabilităţile părinţilor dar şi alte zone (Haggerty & colab., 1975). Pediatrii au 
descoperit că, 25% dintre copiii aflaţi în îngrijire primară experienţiază probleme 
psihosociale, referindu-se la o „morbiditate ascunsă” (Kelleher & colab., 2000; 
Haggerty, 1995). Din nefericire, mulţi copii cu astfel de probleme nu sunt identificaţi 
şi, în consecinţă, nu beneficiază de intervenţie (Reiger & colab., 1978). Această 
„morbiditate ascunsă” are serioase implicaţii naţionale deoarece copiii cu probleme 
comportamentale şi de dezvoltare, neajungând să beneficieze de programele 
educaţionale sau de alte servicii ale comunităţii, sunt expuşi unui risc crescut 
pentru o psihopatologie şi chiar pentru serioase tulburări psihiatrice (Grigoriu-
Şerbănescu & colab., 1998) sau să devină utilizatori în exces ai serviciilor de 
sănătate (Janicke & Finney, 2000).  

Dezvoltarea copilului este un proces interactiv şi reciproc care se extinde de 
la copil către nivelul familial, comunitar şi societal motiv pentru care, un program 
de intervenţie preventivă şi de promovare a sănătăţii trebuie să ţintească mai multe 
niveluri de asistenţă (Milea, 2006). „Aceasta deoarece, afirmă prof. Milea (2006, 
p. 31), dezvoltarea în general şi cea psihică în special nu este nici aceeaşi la toţi 
copiii şi nici nu are un curs ascendent linear, uşor de extrapolat. Mai mult... unele 
funcţii devin evaluabile doar ulterior, la vârsta şcolară sau la pubertate şi 
adolescenţă în timp ce unele consecinţe au o incubaţie de luni şi chiar ani”.  

Problemele de sănătate cu care se confruntă copiii în acest secol sunt net 
diferite de cele cu care se confruntau generaţiile anterioare lor (Haggerty, 1995) nu 
numai datorită problemelor sociale care au înlocuit multe dintre bolile infecţioase 
(ca şi cauză majoră a morbidităţii) cât, mai ales, schimbării familiilor. În multe 
comunităţi, părintele unic şi familiile multigeneraţionale au înlocuit familia tradi-
ţională nucleară cu doi părinţi – mamă şi tată; la aceasta se mai adaugă diversitatea: 
etnică, în rolurile sexuale, în educaţie şi resursele economice care contribuie la 
confuzia cu care se confruntă frecvent rolurile din familiile cu copii (Knitzer, 1993; 
Sue, 1992).  

Familiile trebuie să-şi trateze şi implice copiii ca parteneri în rezolvarea 
problemelor (Epstein & colab., 1993), să ţină cont de nevoile lor, iar evaluările 
trebuie să includă indicatori ai aspectelor de satisfacţie şi de calitate a vieţii. În cele 
mai multe dintre organizaţiile de îngrijire, managementul investeşte în mod 
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particular pentru forme relativ uşoare ale problemelor de comportament şi de 
dezvoltare (Simpson & Fraser, 1999) iar pentru psihologi, prin existenţa unor mari 
baze de date, sunt furnizate oportunităţile să dezvolte şi să evalueze instrumente de 
cuantificare a calităţii vieţii. 

Primit în redacţie la: 10. VI. 2010 
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REZUMAT 

Studiul îşi propune, la nivel teoretic, să surprindă nevoile specifice apărute în familiile cu un 
părinte traumatizat vertebro-medular/craniocerebral prin identificarea modificărilor survenite în 
sistemul familial după intervenţia evenimentului traumatic. Obiectivul practic descrie stadiul pilot de 
funcţionare a intervenţiei de prevenţie precoce asupra psihopatologiei, ca efect pe termen lung, la care 
sunt expuşi copii acestor familii.  

Familiile pacienţilor traumatizaţi exprimă suferinţele unui sistem tulburat cu tendinţa către 
redresare. Copiii acestor familii prezintă un risc psihiatric printr-o psihopatologie. Prin consilierea 
psihologică se diminuează efectele evenimentului stresant, strategiile de coping devin mai eficiente, 
funcţionalitatea şi sănătatea familiilor sunt îmbunătăţite, iar evoluţia pacientului este către diminuarea 
solicitării în exces a serviciilor medicale. 



MODELE PARENTALE RELEVATE ÎN TABLOURI FAMILIALE – 
ABORDARE NOMOTETICĂ 

SIMONA MARIA GLĂVEANU∗ 

Abstract 

The psychological study of the modern family is concerned about both the effects of the 
parent-child interactions upon the development of the child and the ways of optimizing these 
interactions through training programs meant to lead to the achievement of “parental proficiency”. 

This study is intended to contribute to the above-mentioned domain by updating and 
reorganizing the existing knowledge in accordance with the integrative-interactionist approach. In 
order to further clarify the complex image of the contemporary family, the study introduces the 
concept of “parental models” and describes seven of these parental types: six of them portrait dysfunctional 
situations (the authoritarian, indulgent, protective, inconstant, neglectful and aggressive parents) 
while the seventh (the proficient parent) reveals the optimal situation and is meant to represent a 
factorial model of parental proficiency.  Also, the study analyses the main features that determine the 
efficiency of the parent-child relation, grouping them in the categories of socio-cultural, socio-
economical, psycho-individual and psycho-inter-individual features. 

Cuvinte-cheie: interacţiunea părinţi-copii, modele parentale, competenţă parentală, factori deter-
minanţi, dezvoltarea copilului.  

Keywords: parent-child interaction, parental model, parental proficiency, development factors, 
child development. 

1. ARGUMENT 

În decursul evoluţiei psihologiei familiei au fost elaborate numeroase studii şi 
cercetări care dovedesc un factor determinant principal în formarea şi dezvoltarea 
copilului: mediul familial. În literatura de specialitate întâlnim autori care au adus 
contribuţii valoroase cu privire la funcţiile familiei, la aspecte ce ţin de relaţia 
părinţi-copii, descrise din unghiul unor tablouri psihocomportamentale (Boroş, 1992; 
Spock, 2000; Ciofu, 2004 etc.), la mijloacele educative utilizate şi la efectele acestora 
asupra dezvoltării copiilor (Debesse, 1962; Allport, 1991; Şchiopu, 1997; Schlessinger, 
2004 etc.), cu scopul construirii unei imagini cât mai clare a dinamicii familiei în 
societatea contemporană. 
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Lucrarea de faţă îşi propune să  prezinte structurat şi reorganizat principalele 
teorii şi concepţii punând accent pe relevarea dimensiunilor ce descriu, explică şi 
prezic relaţia părinte-copil, ghidându-ne după o viziune integrativă şi o abordare 
nomotetică – studierea a ceea ce au indivizii în comun, extragerea unor trăsături şi 
tipologii de părinţi în vederea elaborării unei structuri a modelelor parentale.  

2. MODELE PARENTALE 

Din perspectiva psihologiei familiei, am definit modelele parentale drept 
sisteme de informaţii vizând tablouri psihocomportamentale cu valenţe explicativ-
interpretative şi predictive, constituind repere în studiul relaţiilor părinte-copil.  

Preluând şi reorganizând viziunea lui Reuchlin 1972, Kellerhals şi Montandon 
1991 (apud Vrăşmaş, 2002), modelele personologice parentale pot fi clasificate 
prin raportare la două axe de analiză: axa autoritate-liberalism (constrângere-
permisivitate) şi axa dragoste-ostilitate (ataşament-respingere). 

Indicatorii caracteristici primei axe reprezintă nivelul de intensitate a autorităţii 
parentale exercitate asupra copiilor (constrângerile/restricţiile impuse copiilor, 
responsabilităţile atribuite acestora, modul de exercitare a controlului parental şi 
rigoarea cu care este aplicat, stricteţea regulilor etc.). 

Pentru cea de-a doua axă de analiză, indicatorii permit evaluarea nivelului de 
implicare/dăruire a părinţilor în activităţile întreprinse de copii, nivelul sprijinului 
pe care părinţii îl acordă copiilor, timpul alocat educaţiei intrafamiliale, consecvenţa 
abordării problemelor specifice vârstei de dezvoltare a copilului, gradul de 
concordanţă a stărilor şi manifestărilor afective ale părinţilor cu nevoile emoţionale 
ale copiilor etc. 

Cele două axe de analiză sunt sintetizate în două variabile: controlul parental 
şi, respectiv, sprijinul parental (Baumrind, 1972), iar combinaţiile realizate între 
diferitele valori ale variabilelor amintite determină din perspectiva studiului nostru 
şapte modele parentale: „părinţii-competenţi”, cei autoritari, indulgenţi, protectori, 
inconsecvenţi, indiferenţi şi agresivi. 

2.1. MODELUL PĂRINŢILOR ,,COMPETENŢI” 

De-a lungul timpului, cercetătorii au analizat relaţia părinţi-copii şi au încercat să 
găsească răspunsuri la întrebarea: ,,care ar fi calităţile părintelui competent?”; ca 
urmare, constituirea unui tablou psihocomportamental al părintelui-model a fost în 
centrul preocupărilor de specialitate încă din 1900, când Borgovanu considera că 
„părintele competent este acela care recurge la metode educative centrate pe 
pilde”, deoarece acestea fac, în educaţia copilului, mai mult decât toate vorbele şi 
îndemnurile părinţilor (Borgovanu, 1900, p. 277). 

Trăsăturile psihocomportamentale ale părintelui competent corespund modelului 
„umanist” descris de J.M. Bouchard, 1988 (apud Stănciulescu, 1997), ce este 
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considerat a reflecta sistemele de valori, de atitudini şi de credinţe care susţin com-
portamentele educative şi care plasează părintele mai degrabă pe o poziţie de 
„ghid” al copilului, lăsându-l să aibă propriile opţiuni şi să decidă autonom. Relaţia 
părinţi-copii este centrată pe respect reciproc, empatie, schimb de opinii, persuasi-
vitate şi valorificare complementară, îmbinate cu stimularea autonomiei şi având la 
bază exemplul pozitiv al părinţilor (Ciofu, 2004; Boroş, 1992) şi pe un stil parental 
„autorizat”, caracterizat printr-o îmbinare a controlului exercitat sistematic cu un 
nivel corespunzător al sprijinului din partea părinţilor (Baumrind, 1972). 

Ei utilizează o metodă optimă de disciplinare ce constă în încurajarea com-
portamentelor pozitive, cooperarea cu copilul, promovarea acelor comportamente 
care sunt acceptate social prin intermediul disciplinei pozitive (Della Torre, 1980; 
Schneider, 1997; Botiş şi Tărău, 2004; Ciofu, 2004). 

Studiile au demonstrat că părintele competent este acela care dispune de 
aptitudini parentale ca şi componente instrumental-operaţionale ale personalităţii 
părinţilor ce favorizează creşterea eficienţei influenţelor exercitate în relaţiile cu 
copiii (Bettlheim, 1987, apud Mitrofan, 1991; Benito, 2003) şi care reuşeşte să 
răspundă adecvat nevoilor copilului sau să dezvolte nu obedienţa, ci respectul 
individualităţii şi autonomia de la vârstele cele mai fragede.  

Modelul factorial al competenţei parentale 
Preluând aceste idei în demersul propriu de cercetare şi cu scopul de a avea o 

imagine cât mai autentică asupra relaţionării părinţi-copii în societatea actuală din 
România, am elaborat un studiu pornind de la cercetarea şi descrierea strategiilor 
educative utilizate de părinţi; ulterior, aceste date au fost structurate în baza unui 
„model factorial al competenţei parentale”. Din perspectiva cercetării noastre, 
„competenţa parentală” reprezintă un sistem de cunoştinţe, priceperi, capacităţi, 
deprinderi şi abilităţi susţinute de trăsături de personalitate specifice, care îi 
permite părintelui să îndeplinească cu succes responsabilităţile parentale, să 
prevină şi să depăşească situaţiile de criză în favoarea dezvoltării copilului.  

Datele cercetării au relevat următorii factori ai competenţei parentale: 
1. factorul „cunoaştere” – vizează abilitatea părintelui de a cunoaşte, în funcţie 

de etapele de vârstă ale copilului, nivelul de dezvoltare; pe baza acesteia de a-şi 
explica reacţiile copilului; de a înţelege nevoile copilului şi a formula răspunsuri 
adecvate acestora; 

2. factorul „disciplinare” – reflectă abilitatea părintelui de a comunica asertiv,  
gestionarea adecvată a regimului de recompensă şi pedeapsă permiţând, totodată, 
dezvoltarea tuturor potenţialităţilor unei personalităţi armonioase; 

3. factorul „managementul timpului” – relevă, pe de-o parte, abilitatea părintelui 
de a determina calitatea şi cantitatea timpului petrecut cu propriul copil şi, pe de 
altă parte, capacitatea sa de a coordona/dirija timpul copilului, de a crea contexte 
care să contribuie la stimularea gândirii critice şi creatoare şi la dezvoltarea 
simţului estetic şi, de asemenea, care să susţină inserţia socială a copilului; 
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4. factorul „suport afectiv” – implică abilitatea părintelui de a cunoaşte şi a 
utiliza modalităţi eficiente atât de prevenire, cât şi de coping al stresului din 
familie; presupune gestionarea situaţiilor tensionale şi oferirea unui suport afectiv 
ce ajută copilul în a-şi gestiona emoţiile negative; 

5. factorul „managementul crizelor” – reflectă abilitatea părintelui de a fi un 
bun leader, de a găsi soluţii la problemele copilului împreună cu acesta, astfel 
depăşind situaţiile critice de natură educaţională sau personală şi determinând 
dezvoltarea gândirii critice şi raţionale a copilului, precum şi perseverenţa în 
rezolvarea de probleme (Glăveanu, 2009). 

În consecinţă, activitatea educativă a părinţilor competenţi facilitează 
formarea şi dezvoltarea unor viitori adulţi siguri de propria persoană, încrezători în 
ceilalţi oameni şi care vor dispune de independenţă, competenţă, iniţiativă şi 
creativitate (Spock, 2000; Osterrich, 1973; Fischbein, 1970).  

2.2. MODELUL PĂRINŢILOR ,,AUTORITARI” 

Deşi disciplina joacă un rol important în formarea personalităţii copilului, 
există anumite tipuri de părinţi care consideră că această componentă a educaţiei 
este fundamentală şi prevalentă şi, în consecinţă, apreciază că cele mai bune 
rezultate în formarea viitorului adult se obţin prin recursul la măsuri autoritare şi 
chiar restrictiv-punitive (Fischbein, 1970; Spock, 2000). 

Abordarea educativă autoritară a fost legitimată, în decursul timpului, inclusiv 
prin studii de specialitate întreprinse de psihologi, pedagogi şi/sau alţi cercetători 
din domenii conexe educaţiei; spre exemplu, se propune autoritatea ca metodă de 
interacţiune părinţi-copii eficientă.  

În mod asemănător, Bouchard, 1988 (apud Stănciulescu, 1997), elaborează 
un model educativ raţional. Acesta se caracterizează prin faptul că gestiunea 
activităţii educative este ierarhică, părinţii fiind cei care deţin puterea, care decid 
asupra devenirii copilului şi care impun aşteptările lor acestuia din urmă. În acelaşi 
sens, Fischbein (1970) consideră că sancţiunile (şi chiar recompensele) prin ele 
însele ar fi lipsite de eficienţă dacă părinţii nu ar avea un anumit ascendent asupra 
copiilor lor, garantat, în opinia sa, de mult mai bogata experienţă de viaţă a 
părinţilor precum şi de asigurarea condiţiilor materiale şi sociale ale dezvoltării 
copilului. În consecinţă, dacă părinţii sunt severi (au standarde deosebit de ridicate 
cu privire, de exemplu, la politeţe, punctualitate, îngrijire personală, dorinţa de a 
ajuta etc.) dar sunt, în fond, iubitori, combinaţia va da naştere la adoptarea de 
standarde înalte similare şi severitate de către copiii lor când vor creşte. Astfel, 
copiii nu ajung neapărat indivizi „crispaţi” sau ostili din cauza unei educaţii severe 
(Spock, 2000).  

Pe de altă parte, dacă părintele resimte o teamă permanentă că nu va putea 
controla actele copilului, are o nevoie inconştientă şi exacerbată de putere (din 
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cauza propriilor frustrări profesionale, conjugale etc., iar copilul este singurul 
asupra căruia îşi poate aroga puteri discreţionare – Fischbein, 1970) sau este 
tributar ideii conform căreia frica (şi nu dragostea, dorinţa de a imita un model 
corespunzător, de a realiza ceva, de a-şi asuma responsabilităţi) reprezintă principalul 
factor care determină buna comportare a celor mici (Spock, 2000), el va adopta o 
conduită menită a-i demonstra permanent superioritatea.  

Acest gen de părinţi face încă uz de un principiu pedagogic vechi, şi anume 
utilizarea pedepselor fizice, deşi caracterul ineficient al acestora în direcţia schimbării 
comportamentului copilului este demonstrat de numeroase studii ştiinţifice (Spock, 
2000; Dolean, 2002; Ciofu, 2004; Fischbein, 1970). 

Consecinţa firească este reprimarea iniţiativei personale a copilului, care va 
interioriza, în schimb, o nevoie acută de a cere avizul parental prealabil pentru orice 
acţiune întreprinsă. De asemenea, copilul se va obişnui să îndeplinească întocmai orice 
pretenţie a părinţilor, dar nu pe baza propriei convingeri cu privire la justeţea 
respectivei pretenţii, ci pentru a evita sancţiunea ce urmează neconformării. 

Conflictele în relaţia părinte-copil tot vor apărea, întrucât, mai devreme sau 
mai târziu, copilul va refuza supunerea absolută, fie printr-o înfruntare făţişă (în 
cursul căreia manifestările copilului este posibil să atingă intensităţi extreme, sub 
presiunea frustrării acumulate), fie prin refugiul într-o lume imaginară ce îi va 
satisface trebuinţele de autostimă negate în existenţa familială cotidiană. Astfel, 
părinţii care suprimă iniţiativa şi orice tendinţă spre independenţă şi afirmare a 
copilului vor obţine în final un copil aparent supus, dar fie cu imprevizibile şi 
extrem de violente izbucniri sau chiar cu tendinţe despotice – preluând inconştient 
modelul parental, fie cu propria realitate alternativă care îi asigură plenitudinea 
personală, dublată în viaţa cotidiană de timiditate şi neîncredere în sine. În ambele 
cazuri, capacitatea de relaţionare socială va fi grav afectată, întrucât modalităţile 
adaptative de răspuns învăţate se vor referi în permanenţă la un model hiper-
autoritar a cărui absenţă va genera dezorientare. 

2.3. MODELUL  PĂRINŢILOR ,,INDULGENŢI” 

Demersul psihocomportamental al părintelui indulgent este direcţionat de o 
filosofie de viaţă rezumabilă în enunţul „Copiii vor înflori singuri la timpul 
potrivit”, caracterizându-se prin nivelul extrem de redus al restricţiilor şi îndrumărilor 
cu caracter obligatoriu. Acest mediu familial este descris de Bernstein şi Lautrey 
(1980, apud Stănciulescu, 1997) prin conceptul de familie slab structurată, care 
manifestă un stil educativ permisiv-indulgent (Baumrind, 1972, apud Stănciulescu, 
1997).  

Demersurile de interacţiune părinţi-copii caracterizate prin indulgenţă pot 
diferi semnificativ de la un caz la altul şi depind în planul efectelor de modalitatea 
concretă în care este utilizată indulgenţa (Spock, 2000). În acest sens, indulgenţa  
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poate să ducă la consecinţe negative în plan educativ când este folosită, într-o 
manieră extremă, de părinţi tributari unor trăsături de personalitate sau unor 
antecedente dezavantajoase; astfel, există părinţi prea ezitanţi (care, poate, au fost 
învăţaţi să aştepte interveţii externe în propriile decizii), prea vinovaţi (pentru 
greşeli trecute şi pentru modul de comportare faţă de proprii părinţi, pe care nu vor 
să le răsfrângă asupra copiilor), prea supuşi faţă de copiii lor (în baza temerii că nu 
vor fi iubiţi de copiii lor dacă nu cedează întotdeauna). 

În ceea ce priveşte educarea responsabilităţii, Fischbein (1970) remarcă 
efectele negative ale indulgenţei. Indulgenţa excesivă nu educă nici independenţa, 
nici iniţiativa, nici spiritul de răspundere, iar copilul nu învaţă regulile de 
convieţuire, de muncă, de colaborare. Iniţiativa şi independenţa nu presupun 
ignorarea normelor de conduită, ci posibilitatea de a găsi modalităţi originale de a 
fi util colectivităţii şi sie însuşi în condiţiile unor norme echilibrate de convieţuire 
şi cooperare.  

Deficite de autoritate sunt întâlnite mai ales în familiile dezorganizate, mai 
ales acolo unde băiatul este lipsit de autoritatea şi exemplul tatălui sau acolo unde 
părinţii nu au fost capabili să asigure ţinuta morală minimă a familiei (manifestările 
de imoralitate, de incorectitudine, scandalurile, beţiile creând imaginea unor fiinţe 
pe care copilul nu are cum să le respecte). Cu toate acestea, putem constata deficite 
de autoritate şi în familiile cu o viaţă demnă, dar care, dintr-o anumită imaturitate 
sufletească sau pornind de la o filozofie educativă greşită, practică în raport cu 
copiii un fel de democratism exagerat care duce la efecte negative în dezvoltarea 
copilului (Fischbein, 1970).  

Această atitudine parentală favorizează dezvoltarea agresivităţii şi negativismului 
la copil, reprezentând, în consecinţă, un aspect disruptiv al relaţiei părinte-copil, ce 
survine cu precădere în situaţii familiale dizarmonice în cazul unui ataşament 
inadecvat părinte-copil (Ciofu, 2004). 

Există însă un grup de copii greu de disciplinat, etichetaţi drept „copii dificili” 
(Adler, 1995) – cei care au anumite caracteristici temperamentale, un anumit grad de 
impulsivitate, intoleranţă la frustrare, rezistenţă la însuşirea unor experienţe noi; cu 
toate acestea, această categorie de copii va dobândi mai repede autonomie, calităţi 
creatoare şi organizatorice. Berge (1972) consideră că „un copil dificil e adesea un 
copil nefericit, iar climatul familial conflictual este favorabil dezvoltării unor 
tulburări de caracter şi a agresivităţii”. Totuşi, tulburările caracteriale ale copiilor 
formaţi de părinţi indulgenţi nu se reduc doar la un „caracter rău”; ele capătă uneori 
anumite forme greu de deosebit de simptomele nevrotice sau chiar de reacţiile de 
delincvenţă (Ciofu, 2004). 

Cercetările au arătat că adeseori copiii cu tulburări importante de 
comportament provin din familii în care mama este insuficient adaptată obligaţiilor 
ei educative şi în care tatăl este prea indulgent, prea ineficient în atribuţiile sale 
educative (Fischbein, 1970). 
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La polul opus, indulgenţa combinată cu respectul de sine poate determina 
apariţia unui cuplu parental ideal, a cărui atitudine afectuoasă şi democratică va 
inspira sentimente reciproce ale copilului (Spock, 2000; Dolean, 2002). 

În concluzie, se remarcă faptul că cercetătorii nu au ajuns la o concluzie 
univocă asupra efectelor strict pozitive sau strict negative ale  indulgenţei; acestea 
depind de trăsăturile copilului şi de interacţiunea cu particularităţile situaţiei, ţinând 
cont că părinţii utilizează cu preponderenţă un anumit stil educativ, însă nu în mod 
exclusivist. 

2.4. MODELUL PĂRINŢILOR ,,HIPERPROTECTORI” 

Părinţii hiperprotectori sunt, în aparenţă, părinţi-model: sunt extrem de atenţi 
la nevoile copilului şi se dedică cu toată fiinţa „meseriei” de părinte (Dolean, 
2002). Prioritatea lor este să-i ofere copilului securitate, deoarece conştientizează 
că un copil este o fiinţă foarte fragilă, care are nevoie în permanenţă de sprijin şi 
protecţie.  

Această hiperprotecţie aparent benefică va deveni deseori exagerată, părinţii 
devenind veşnic îngrijoraţi şi panicaţi, gata să îşi apere copilul la cel mai mic 
indiciu de risc (perceput ca atare, nu neapărat existent în mod obiectiv).  

Ca urmare a acestei concepţii, educaţia copilului va fi realizată într-un spirit 
prevenitor; cel mic va învăţa mai degrabă necesitatea circumspecţiei şi rezervei faţă 
de stimulii extrafamiliali (prezentaţi drept comportând riscuri şi în antiteză cu 
siguranţa oferită de familia de origine), decât tehnici rezolutive cu reală valoare 
adaptativă pentru situaţiile problematice inerente vieţii (ibidem).  

Stilul parental hiperprotector atrage după sine numeroase efecte negative în 
ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, inclusiv de natură organică/psihofiziologică 
(tulburări ale somnului şi ale regimului alimentar, stări de frică nejustificată) sau 
care afectează modalităţile de relaţionare cu restul societăţii (copilul va evita multe 
contacte şi activităţi sociale, apreciindu-le drept „periculoase”) şi cu proprii părinţi 
protectori (va învăţa să ascundă informaţii şi va avea o viaţă secretă nebănuită de 
părinte, pornind de la premisa că „mai bine nu îi spun mamei, pentru că se va 
îngrijora şi tot nu mă va ajuta”). 

Studii longitudinale întreprinse asupra copiilor supuşi unor astfel de maniere 
educative au dus la concluzia că hiperprotecţia parentală din timpul copilăriei 
generează lipsă de eficienţă şi competitivitate socială, tulburări emoţionale şi 
sexuale la vârsta adultă (Ciofu, 2004).  

Situaţia este o consecinţă directă a întârzierilor apreciabile în maturizarea 
psihică a copilului hiperprotejat (Fischbein, 1970). El ajunge să simtă continuu şi în 
mod exagerat nevoia de a fi îndrumat, apărat, consolat, nevoia de a trece răspunderile 
pe seama altora, având ca şi caracteristică principală dependenţa de alte persoane, 
sub toate raporturile. Ca urmare, „ciocnirea” cu viaţa va fi mai târziu dură pentru 
adulţii astfel educaţi, ei având dificultăţi în a-şi organiza independent viaţa şi vor 
căuta adeseori un tutore, un mentor, un şef care să le asigure orientarea şi 
stabilitatea în viaţa socială. 
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2.5. MODELUL PĂRINŢILOR ,,INCONSECVENŢI” 

Mulţi autori au fost interesaţi de analiza relaţiei părinţi-copii din perspectiva 
criteriului constanţei/inconstanţei modalităţii de interacţiune, evaluând efectele asupra 
dezvoltării copiilor ale fluctuaţiei caracteristicilor acestei interacţiuni (Fischbein, 1970; 
Boroş, 1992; Şoitu, 2001; Vrăşmaş, 2002; Dolean, 2002; Ciofu, 2004). Aceast tip 
de părinţi se caracterizează prin inconstanţa manierei de raportare la copil, mate-
rializată, de exemplu, în trecerea de la o permisivitate extremă la o autoritate 
extremă, fără un motiv aparent, în funcţie de dispoziţia afectivă momentană.  

Această modalitate de raportare va produce, într-o primă fază, retragerea 
copilului în sine şi evitarea implicării în diferite acţiuni, întrucât nu va şti cum 
anume ar putea fi ele percepute şi remunerate/sancţionate de către părinte; copilul 
va avea dificultăţi în integrarea axele valorice „bine-rău”, „permis-interzis”, fapt ce 
poate determina dificultăţi de integrare socială a viitorului adult. 

În cazurile în care unul şi acelaşi comportament adoptat de copil este evaluat 
diferit de către cei doi părinţi, se remarcă o altă dificultate: problema unei concepţii 
educative unitare, caracterizată prin fermitate şi susţinerea reciprocă dintre părinţi. 

Ca urmare, copilul va sesiza slăbiciunea deciziilor parentale şi va identifica 
modalităţile care îi permit să modifice o cerinţă a părinţilor şi dobândeşte un 
instrument de manipulare extrem de accesibil şi de eficient (Boroş, 1992). 

În concluzie, pentru a ajunge la rezultatele dorite în plan educativ, părinţii 
trebuie să-şi stăpânească stările afective şi impulsurile (mai ales dispoziţiile de 
moment) şi să manifeste în relaţia cu copilul consecvenţă şi fermitate, înţeleasă nu 
ca severitate, ci ca persistenţă într-o decizie luată pe temeiuri raţionale. 

2.6. MODELUL PĂRINŢILOR ,,NEGLIJENŢI” 

Copilul, pentru a se putea dezvolta în mod normal, are nevoie de condiţii 
obiective prielnice (materiale şi morale), dar şi de protecţia şi mai ales de dragostea 
părinţilor. Când aceştia sunt prea acaparaţi de obligaţiile lor profesionale (dar 
uneori şi extraprofesionale) apare riscul ca ei să-şi neglijeze copilul. Părintele care 
neglijează copilul, care nu este preocupat de realizările lui şi nici nu manifestă 
frecvent trăiri emoţionale pozitive pentru el (sau, în unele cazuri duse la extrem, 
chiar lasă de înţeles că cel mic este „în plus” şi reprezintă o povară de care s-ar 
putea lipsi relativ firesc) este inclus în „modelul părinţilor neglijenţi”. 

Evident, în societatea actuală întâlnim o creştere alarmantă a acestei categorii 
de părinţi (situaţie mediată şi de caracteristicile obiective impuse de epocă – 
creşterea şomajului şi suprasolicitării profesionale) întrucât aceştia sunt preocupaţi 
de satisfacerea cât mai adecvată a sarcinilor profesionale, fapt pentru care neglijează 
copiii şi sunt întotdeauna dispuşi să predea altora întreaga răspundere  pentru  
educaţia  acestora.  

În aceste cazuri există riscul formării trăsăturilor psihice negative caracte-
ristice copilului neglijat (şi, mai ales, care se simte neglijat): pe de o parte, pot 
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apărea lipsa încrederii în sine, timiditatea, lipsa de elan, neîncrederea în ceilalţi, 
dezvoltarea deficitară a inteligenţei, limbajului, capacităţii de concentrare şi 
participarea redusă la viaţa socială, iar pe de altă parte, se pot dezvolta agresivitatea, 
comportamentele deviante etc. (Fischbein, 1970; Osterrich, 1973; Boroş, 1992; 
Spock, 2000; Dolean, 2002 etc.). 

Efectele unui stil educativ sunt şi mai grave atunci când neglijarea la care ne 
referim se asociază şi cu absenţa dragostei părinteşti. Copilul care nu se bucură de 
căldura căminului familial poate să devină foarte închis, necomunicativ, uneori 
prea docil, alteori răutăcios, neîncrezător, rezistent la îndrumările pozitive ale mediului. 
De asemenea, poate dezvolta diverse tulburări afective (Fischbein, 1970), dintre 
care cea mai des întâlnită este tulburarea reactivă a ataşamentului (Reactive 
Attachment Disorder – RAD); aceasta este corelată de o serie de autori (Adler,  
1995; Lyddon şi Sherry, 2001; Lamb, Thompson, Gardner, Charnov şi Estes, 1984 
apud Hall şi Geher, 2003) cu atitudinea parentală indiferentă, care se abate de la 
rolul parental de bază şi care conduce la un ataşament nesigur, incapacitatea de a 
dezvolta relaţii normale, de dragoste cu alţii şi lipsa ataşamentului faţă de aceştia 
(Derivan, 1982; Tibbits-Kleber şi Howell, 1985, apud Hall şi Geher, 2003). 

Alteori, copilul al cărui părinte se manifestă indiferent învaţă că părerea şi 
acţiunile sale (fie pozitive, fie negative) nu contează prea mult, se simte lipsit de 
importanţă şi uneori absolvit de orice responsabilitate. El poate avea o stimă de 
sine scăzută (asemenea copilului crescut autoritar) şi poate deveni timorat şi afectat 
permanent de un puternic complex de inferioritate (deoarece percepe indiferenţa 
părintelui ca pe o nereuşită proprie, el considerându-se principalul vinovat pentru 
că nu se ridică la înălţimea aşteptărilor, chiar dacă acestea nu i-au fost niciodată 
precizate). 

Din cauza lipsei de afecţiune (chiar dacă aceasta îl va face mai rezistent la 
frustrare) copilul în speţă va fi mai rigid şi insensibil, provocând suferinţă şi celor 
din jur prin atitudinea sa rece şi dură; totuşi, el va fi preocupat nu atât de a cauza 
durere celorlalţi, cât de a evita repetarea propriei experienţe traumatice infantile, de 
dragoste neîmpărtăşită. 

2.7. MODELUL PĂRINŢILOR ,,AGRESIVI” 

În literatura de specialitate, numeroase studii şi cercetări au analizat atât 
tabloul comportamental propriu-zis al părinţilor agresivi (încercând să constituie un 
portret personologic), cât şi efectele acestui tip de comportament asupra copiilor. 
Deşi, la nivel global, această categorie de părinţi este reprezentată de un procent 
redus, efectele sunt alarmante iar interesul cercetătorilor pentru a preveni şi combate 
acest fenomen este din ce în ce mai ridicat, deoarece părinţii din aceasta categorie 
manifestă cu precădere ca metode de disciplinare a copilului agresarea şi mal-
tratarea. 
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Copilul maltratat este victima (de obicei cu vârsta mai mică de 10 ani) 
agresivităţii familiale (disimulate şi nebănuite în exteriorul familiei), el suferind 
agresiuni fizice repetate din partea părinţilor sau a fraţilor. Cele mai frecvente 
efecte fizice negative ale maltratării infantile constau în leziuni la nivelul tegu-
mentelor sau al scheletului membrelor (în stadii diferite de vindecare), fracturi de 
calotă craniană, hematoame subdurale (uneori, cauză a decesului), hemoragii 
retiniene traumatice etc. 

Deşi diagnosticul se pune cu dificultate (din cauza intenţiei părinţilor de a 
ascunde adevărata cauză a traumatismelor) şi, în consecinţă, unui număr semni-
ficativ de leziuni produse prin maltratare îi sunt atribuite drept cauze alte evenimente 
traumatice, încă din 1974 un studiu al lui Lauer (apud Ciofu, 2004) atrăgea atenţia 
asupra existenţei unui cuantum relativ îngrijorător al cazurilor de molestare 
infantilă. Cercetarea respectivă, efectuată într-un spital din San Francisco între anii 
1965 şi 1971, a relevat existenţa a 135 de copii molestaţi fizic de către părinţi şi 
care au necesitat internare, reprezentând 3% din internările spitalului în intervalul 
citat; dintre aceşti copii, 4,6% au decedat din cauza violenţei leziunilor. 

Studiile psihologice şi sociale au permis identificare unor caracteristici cvasi-
comune ale personalităţii părinţilor agresivi şi/sau ale familiilor în care se manifestă 
cazuri de maltratare infantilă, particularitatea cea mai des întâlnită fiind experienţa 
personală dezastruoasă în timpul propriei copilării dar şi situaţie tensionată dintre 
soţi, inserţie socio-profesională redusă, având locuri de muncă instabile iar unii 
părinţi violenţi suferă de psihopatie francă (Ciofu, 2004).  

3. FACTORI DETERMINAŢI AI MODELELOR  PARENTALE 

Sistematizând informaţiile oferite de alţi autori, încercând surprinderea 
esenţei şi relatarea într-o manieră cât mai relevantă, am recurs la analiza modelelor 
parentale din perspectiva a patru dimensiuni.  

3.1. DETERMINANTA SOCIOCULTURALĂ  

La nivel general, determinanta socioculturală cu influenţe asupra modelelor 
parentale include: ambianţa generală, modelele cultural-educative generale şi parti-
culare, tradiţiile, gradul de cultură şi cel de instrucţie, condiţia socială, structura 
familiei etc. 

Numeroase studii indică o corelaţie între stilul educativ al familiei şi structura 
de clasă a societăţii  (Forquin, 1982; Kellerhals/Montandon, 1991, apud Stănciulescu, 
1997; Vrăşmaş, 2002). Într-un articol publicat în 1964, Bourdieu distinge în 
societatea franceză trei modele educative caracteristice pentru trei grupuri sociale: 
a) clasele superioare practică un model educativ „lax” care permite dezvoltarea 
liberă a personalităţii copiilor şi manifestarea autonomiei lor; b) la polul opus, 
clasele populare practică un model educativ caracterizat printr-o atitudine „laisser-
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faire”, aparent similară „laxităţii” claselor superioare, dar diferită de aceasta prin 
aceea că exprimă mai degrabă un fel de indiferenţă, absenţa proiectelor educative; 
c) în sfârşit, clasele mijlocii sunt adepte  ale „rigorismului” educativ.  

3.2. DETERMINANTA SOCIOECONOMICĂ 

Studiile arată că situaţiile sociale dificile, lipsa unui suport adecvat economic, 
sărăcia determină dificultăţi în împlinirea rolurilor parentale şi în realizarea 
comportamentelor care definesc părintele bun (Vrăşmaş, 2002). Pe de altă parte, 
părinţii cu o situaţie socioeconomică peste medie oferă îngrijiri, sfaturi şi explicaţii 
în exces, riscând să înăbuşe iniţiativa, individualitatea, voinţa, independenţa şi 
ingeniozoitatea copilului în găsirea unor soluţii la problemele sale. Astfel, copilul 
ar putea deveni timid, lipsit de curaj, fugind de dificultăţi sau agresiv, încăpăţânat, 
exagerat de pretenţios (Fischbein, 1970).  

3.3. FACTORII PSIHOLOGICI INDIVIDUALI 

Aceşti factori relevă anumite caracteristici particulare determinate de trăsăturile 
de personalitate ale membrilor familiei (atât părinţi, cât şi copii). 

În literatura de specialitate, o serie de autori (Katz, 1982; Budlong et al., 
1993; Cornelius şi Shoshana, 1996; Schneider, 1997; Bedell, 1997; Shapiro, 1998; 
Roth et al., 2003) fac referire la diferenţele temperamentale, dar mai ales la 
capacitatea de rezistenţă la stres a părinţilor şi realizează o asociere a gradului 
acesteia cu îndeplinirea eficientă a misiunii de educatori.  

3.4. FACTORII PSIHOLOGICI INTERINDIVIDUALI 

Categoria factorilor psihologici interindividuali vizează modul predilect în 
care membrii familiei relaţionează unii cu alţii şi tradiţia interiorizată a modelelor 
cultural-educative urmate în cadrul respectivei familii. 

Interacţiunea mamei şi a copilului este puternic influenţată (chiar dependentă) 
de natura relaţiilor dintre soţi (Clarke-Stewart, 1978, apud Pugh, 1994). Studiile 
arată că familiile echilibrate au şanse mult mai mari să educe copii bine dezvoltaţi 
intelectual şi afectiv, după cum în familiile dezorganizate sau dezbinate afectiv sunt 
mai mari şansele să găsim copii cu dificultăţi de adaptare (Moisin, 2001). 

4. CONCLUZII 

Educarea şi dezvoltarea copilului este strict dependentă de stilul de inter-
acţiune manifestat de părinţi, adică de mediul familial cu multitudinea elementelor 
de care acesta este influenţat.  

Responsabilitatea parentală (şi, implicit, stilul educativ manifestat) se clădeşte pe 
un model sociocultural grefat pe personalitatea fiecărui părinte, aspect care justifică 
constituirea celor şapte modele parentale. Aceste modele se construiesc pe modelele 
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tradiţionale, dar şi prin educaţia generală de tip formal şi informal, prin acţiuni 
specifice pe care le impune contemporaneitatea, condiţionările acesteia din urmă fiind 
sesizabile în apariţia nevoii de a schimba modelele tradiţionale de educaţie şi de a trece 
către abordări care vizează drepturile copiilor, resimţită din ce în ce mai acut.  

Cu toate acestea, există un pericol inerent acestor noi abordări, identificabil în 
trecerea fără nicio reţinere la preluarea unor modele educative total diferite de 
tradiţie, ce presupun libertatea nemăsurată acordată copilului, lipsa de sprijin şi 
supraveghere, acceptarea, de dragul unor schimbări, a unor comportamente 
nesănătoase (fumat, alcool, prieteni „dubioşi” etc.), indiferenţa faţă de valorile 
morale la care aderă copilul (şi chiar cultivarea unor asemenea diferenţe axiologice 
pe principiul „să trăiască el mai bine”).  

Modelul necesar este un model care se construieşte pornind de la valorile 
sociale şi este adaptat permanent la valorile individuale ale părinţilor, copiilor şi 
unicităţii fiecărei familii. De aceea, este tot mai evidentă nevoia de educaţie în 
sprijinul parentalităţii, ţinând cont de faptul că primele influenţe parentale 
determină multe dintre elementele viitoare ale personalităţii copiilor. 

În concluzie, ,,familia reprezintă o instituţie socială ce pune în funcţiune o 
serie de stări psihice şi modalităţi de relaţionare interpersonală, furnizând valori, 
atitudini şi modele de comportament. Rolul educaţiei în familie este esenţial pentru 
optimizarea relaţiilor interpersonale şi a personalităţii copilului; de aceea studiul 
competenţei parentale constituie un punct de plecare pentru elaborarea unor 
proiecte de cercetare şi programe formative moderne, cu impact asupra adaptării 
şi integrării copilului în mediul şcolar şi social” (Glăveanu, 2009, p. 181). 
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REZUMAT 

Studiul şi cercetarea relaţiilor părinţi-copii (sub aspectul efectelor acestora asupra formării 
copilului) precum şi a metodelor de optimizare a relaţiilor din perspectiva unor programe de training 
pentru dezvoltarea competenţei parentale reprezintă teme de actualitate ale psihologiei familiei moderne. 

Contribuţia noastră în cadrul domeniului prin lucrarea de faţă, se rezumă la: actualizarea 
cunoştinţelor şi reorganizarea conţinutului tematic într-o formă modernă conform abordării integrativ-
interacţioniste. Aspirând la o surprindere cât mai clară a imaginii complexe a tabloului familiei 
contemporane, am lansat conceptul de ,,model parental”, am elaborat şapte modele parentale (dintre 
acestea, şase descriu disfuncţii ale tabloului psihocomportamental parental: modelul părinţilor 
autoritari, indulgenţi, protectori, inconsecvenţi, neglijenţi şi agresivi, iar unul relevă funcţionarea 
optimă, ideală, ,,modelul părinţilor competenţi” sub forma unui ,,model factorial al competenţei 
parentale”) şi am analizat factorii principali care determină eficienţa interacţiunii părinţi-copii: 
factorii socioculturali, socioeconomici, psihologici individuali şi psihologici interindividuali. 
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Abstract 

The article aims at underlining three major moments in the history of the theories about 
temperament and personality, represented by Hippocrates and Galen, Khretschmer and Sheldon.  

Hippocrates and Galen dominated Antiquity and the Middle Ages, correlating temperament 
with corporal humours, natural elements and the astrological planets. 

Starting from the major psychiatric entities, circular mania and schizophrenia, E. Kretschmer 
establishes three somatic types: leptosom, athletic and picnic with their correspondents in temperament, 
cyclothymia and schizothymia.  

V.H. Sheldon associates the somatic element with the temperament, each of them having three 
specific components. 

Cuvinte-cheie: temperament, tip somatic, componentă. 

Keywords: temperament, somatic type, component. 

1. TEORII BIOCONSTITUŢIONALE ANTICE 

Preocupările de a înţelege şi clasifica oamenii sunt foarte vechi. Feno-
menologia empirică evidenţiază varietatea infinită a indivizilor umani, dar şi trăsături 
comune, care îndreptăţesc tipizarea sau mai precis varietăţile tipice. Demersul 
taxonomic precedează de la exterior către interor, dinspre cunoscut spre necunoscut, 
dinspre corp spre suflet. În acest sens, C.G. Jung aminteşte de încercările de 
caracterologie care au ca punct de plecare aspectele fizice. Aşa a procedat şi 
procedează astrologia, de la planetele sistemului solar la liniile destinului individual; 
tot aşa chiromanţia, frenologia, tipologia fiziologică a lui Kretschmer sau metoda 
klexografică a lui Rorschach.  

Această cale trebuie urmată şi de psihologie, care trebuie să stabilească 
„anumite fapte sufleteşti” ca sigure. Când acest lucru este stabilit, putem parcurge 
drumul şi în sens invers, adică de la interior către exterior, şi ne putem întreba care 
sunt expresiile corporale ale unui fapt sufletesc. 
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Dacă individualităţile sunt irepetabile şi par de necontrolat, asemănările 
dintre ele permit constituirea de tipuri sau clase, iar încercările de a stabili astfel de 
tipuri sunt străvechi. 

Cea mai veche încercare atestată este cea a astrologiei orientale şi constă în 
aşa-numitele triunghiuri pentru cele patru elemente constitutive ale lumii: apă, aer, 
foc şi pământ, corespunzătoare celor douăsprezece zodii. Astfel triunghiul focului, 
de exemplu, cuprinde trei zodii: berbec, leu şi vărsător, la fel ca şi celelalte. Fiecare 
triunghi are la bază acelaşi element, aveam aceeaşi natură ignică, aeriană, acvatică 
sau telurică, şi prin urmare un temperament şi un destin specific. Este de fapt 
criteriul sau principiul ordonator al lui Empedocle aplicat multiciplităţii infinite a 
lucrurilor şi a lumii. 

Teoria filosofică a lui Empedocle este aplicată medical de către Hippocrate, 
care consideră că şi corpul omenesc este alcătuit din cele patru elemente, dar cărora 
le corespund în corpul viu sângele, flegma, bila galbenă şi bila neagră. Mai târziu, 
după şapte secole, medicul grec Galenus prezenta teoria celor patru temperamente, 
în care pot fi împărţiţi oamenii, în funcţie de amestecul inegal al acestor patru 
elemente. Amestecul inegal presupune un element preponderent, care dă şi numele 
temperamentului. Aceste temperamente sunt: sangvinic, în care predomină sângele; 
coleric, în care predomină bila galbenă; flegmatic, în care predomină flegma, şi 
melancolic, în care predomină bila neagră.  

Această teorie este numită de Jung „fiziologică”. Această teorie fiziologică a 
antichităţii a făcut carieră o mie opt sute de ani, deşi ca teorie pur fiziologică este 
de mult depăşită. La fel ca şi aceasta se menţine şi teoria astrologică, care cunoaşte 
în prezent o nouă revigorare şi înflorire (Jung, 2004, p. 527). 

Sufletul, localizat iniţial în diafragmă sau inimă, apoi ca raţiune localizat în 
cap de către filozofi, este acaparat de religie şi misterele ei. Prin religie sufletul 
devine complet autonom, prioritar în raport cu corpul, nemuritor şi responsabil 
pentru acţiunile corpului, căci misterele anunţau celor iniţiaţi răsplatirea celor buni 
şi pedepsirea celor răi în lumea de dincolo. 

Misterele orfico-pitagoreice domină gândirea civilizaţiilor europene opt secole, 
începând cu secolul cinci înainte de Christos, în calitate de religie de stat. Confluenţa 
dintre ele şi profeţiile iudaice au contribuit după Jung la constituirea religiei 
creştine (Jung, 2004, p. 560).  

Fecundate de gândirea filosofică, aceste idei au dus la constituirea concepţiei, 
proprie elenismului, că omul posedă trei naturi: materială (hylikoi), psihică (psychikoi) 
şi spirituală (pneumatikoi).  

Oamenii erau clasificaţi chiar în aceste categorii, dar nu mai este o clasificare 
naturalistă, ci un „sistem de valori” de natură etico-mistico-filosofică. Dacă iniţial 
omul era ceva existent viu, lipsit de reflexivitate analitică, apt de a experimenta şi 
problematiza destinul său, acum omul este dotat cu trei factori constitutivi şi cu 
implicaţii morale: corpul, sufletul şi spiritul. 
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Sciziunea incipientă se accentuează, iar rezultatul este autonomizarea accentuată 
a sufletesc-spiritualului, faţă de corporalitate; opoziţia lume-spirit s-a adâncit. 

Concepţia modernă despre om, particularizat psihologic, ca personalitate, şi 
înţeles ca temperament, s-a psihologizat, întrucât sufletul nu mai este înţeles ca 
umoare, ca o secreţie. Nici medicii nu mai pot identifica sufletul, „temperamentul” 
cu structura sângelui sau a lichidului tisular, deşi sunt mai în măsură decât laicii să 
considere sufletul ca „organ terminal sensibil, lipsit de autonomie, al fiziologiei 
glandulare”. Umorile medicilor actuali sunt hormonii subtili care influenţează în mare 
măsură „sufletul” ca chintesenţă a reacţiilor temperamentale şi emoţionale. 

Jung aseamănă în general, dar nu identifică dispoziţia generală a corpului sau 
constituţia în sens larg cu temperamentul, încât nu poate fi contestată în niciun caz 
dependenţa sufletului de corp. În acest sens, pentru Jung devine o necesitate această 
dependenţă şi unitate: Undeva, „sufletul este un corp viu, iar corpul viu este materie 
însufleţită; cumva şi undeva există o unitate evidentă între suflet şi corp, care 
trebuie să fie cercetată atât fizic, cât şi psihic, adică pentru cercetător această unitate 
ar trebui să depindă atât de corp, cât şi de sufletesc” (Jung, 2004, p. 559). 

Implicaţiile filozofice ale acestei dependenţe şi unitaţi au găsit rezolvări 
diferite, unele chiar unilaterale. Astfel materialismul dă prioritate şi preponderenţă 
corpului, iar sufletul este derivat, secund, un epifenomen. Ipoteza de lucru valabilă 
a determinarii fenomenului sufletesc de către procesele corporale ajunge, în 
concepţia materialistă, un abuz.  

2. TEORIA LUI E. KRETSCHMER 

2.1. TIPURI SOMATICE 

Tipurile somatice reprezintă primul rezultat al cercetărilor întreprinse de  
E. Kretschmer. Ele sunt în număr de trei şi se referă la structura corporală cea mai 
frecventă, conferind acestora un caracter esenţial. 

Aceste trei tipuri sunt denumite tipul leptosom (astenic), tipul atletic şi tipul 
picnic; sunt mai frecvente la bărbaţi, unde sunt şi mai pronunţate, comparativ cu 
femeile, care sunt mai puţin diferenţiate morfologic. 

Alături şi dincolo de aceste tipuri, Kretschmer a mai descoperit unele grupuri 
mai mici, disparate, pe care le reuneşte în „tipuri displastice speciale”. Acestea 
distonează sensibil faţă de medie şi se înrudesc foarte strâns prin forma lor cu 
sindroamele endocrine. 

2.1.1. Tipul leptosom (astenic) 

Habitus-ul astenic se caracterizează prin creşterea scăzută în lărgime şi 
normală în lungime, manifestată în toate părţile corpului: faţă, gât, trunchi, 
extremităţi, şi în toate ţesuturile: piele, grăsime, muşchi, sistem vascular etc. Valorile 
măsurătorilor (greutate, circumferinţă, lungime) sunt sub valorile masculine medii. 
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„Individul leptosom este slab, elansat şi pare mai mare decât este în realitate. 
Pielea este uscată şi palidă, braţe lungi cu muşchi anemici, ataşate de umeri înguşti 
şi cu mâini scheletice (descărnate)” (Kretschmer, 1930, p. 30). Toracele este plat şi 
se pot număra coastele, care prezintă un unghi ascuţit. Abdomenul este lipsit de 
grăsime, pulpele sunt la fel de slabe ca braţele. 

Destul de frecvent, tipul astenic prezintă variante, deoarece se combină adesea cu 
tipul atletic sau prin adăugarea unor stigmate structurale ale grupului disgenital 
(infantilism, feminism, eunucoidism). 

În cazul combinării cu tipul atletic, se constată umerii mai largi, un torace 
aplatizat dar cu oase mai puternice, un abdomen mai mare, flasc şi atârnând, sau 
poate prezenta o dezvoltare adipoasă feminină sau eunucoidă. 

Kretschmer specifică o sensibilă diferenţiere între categoriile leptosom-lărgit 
şi „astenic”, în care el încadrează siluetele slabe, respectiv gradele extreme ale 
structurii înguste a corpului şi mai ales formele insuficiente. Deşi a plecat de la 
denumirea de astenic, Kretschmer mărturiseşte că a fost nevoit să creeze o nouă 
noţiune, cea de leptosom (de la leptos = îngust), deoarece astenic avea etimologic 
semnificaţie de debil, bolnăvicios sau inferior biologic. 

Astfel, leptosom înseamnă cap îngust, faţă îngustă, nas ascuţit, dar şi cazurile 
particulare dintre acestea, cu caractere extreme, stigmat morbid şi cu forme 
insuficiente, vor constitui un subgrup desemnat prin expresia de astenic. 

Leptosom este o categorie mai mare, care înglobează atât pe astenici, cât mai 
marea masă a taliilor slabe şi uscate, dar şi musculare, dotate cu o mare vitalitate şi 
forţă de rezistenţă, capabile de un randament sportiv variat. Fracţiunea aceasta 
„sportivă” a leptosomului nu se distinge de tipul atletic. 

Această structură a leptosomului este constantă de-a lungul vieţii. În copilărie 
aceşti indivizi sunt slabi şi delicaţi şi dovedesc o creştere rapidă în înălţime, rămân 
slabi la pubertate şi nu manifestă predispoziţii la îngrăşare sau creştere musculară 
la vârsta adultă sau bătrâneţe. Cu toate acestea sunt capabili de mari eforturi fizice, 
printre subiecţi numărându-se mulţi ţărani. Hrăniţi foarte bine, pot mânca cu 
lăcomie şi nu se îngraşă. Forma caracteristică a feţei se atinge pe la 18 ani, se 
accentuează cu vârsta pe măsură ce slăbesc. 

Îmbătrânirea prematură este un stigmat al leptosomilor, care în cazuri accentuate 
apare la 35–45 de ani, însoţită de o atrofiere a muşchilor picioarelor, schimbând 
profilul acestora. 

Femeile se aseamănă în general cu bărbaţii din aceeaşi categorie, fiind nu 
numai slabe, dar şi mici. Când sunt înalte, numărul lor este mic. Acest grup de 
femei este desemnat de autor ca astenic hipoplazic, înţelegând prin hipoplazie o 
insuficienţă a dezvoltării corporale, inclusiv în lungime. 

2.1.2. Tipul atletic 

Atleticul masculin „se caracterizează printr-o puternică dezvoltare a 
scheletului, muşchilor şi epidermei”. De statură medie sau peste medie, cele mai 
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frumoase exemplare ale acestui tip prezintă o lărgime mare a umerilor, cu torace şi 
centură scapulară puternice, care împreună cu torsul dau conturul unui trapez. 
Abdomenul este întins, bazinul şi pulpele puternice. 

Ceea ce se impune este lărgimea umerilor, care poate fi enormă, relieful 
muscular şi circumferinţa mâinii, dimensiunile acestora depăşesc cu mult media. 
Extremităţile sunt mai degrabă lungi. Grăsimea este moderată, aproape de normal, 
fapt care accentuează vigoarea şi volumul muscular, la fel cum contribuie şi 
„epiderma cu o bună consistenţă elastică”. 

Talia este în general peste medie şi înaltă. Limita inferioară nu se poate fixa, 
deoarece aici se face trecerea la tipul hipoplazic cu umerii largi. La cealaltă 
extremitate poate atinge forme de gigantism. 

Alături de tipul atletic armonios mai pot apărea şi alte varietăţi masive şi 
grosiere, cu muşchii dispărând sub grăsime, fără a putea şti dacă sunt o varietate, 
un aliaj cu alt tip sau un tip special cu bază biologică proprie. 

„Există afinităţi morfologice numeroase între tipul atletic şi grupul disgenital, 
în special cel cu creştere eunucoidă în înălţime” (Kretschmer, 1930, p. 36). 

Evoluţia tipului nu reprezintă nimic deosebit până pe la 18 ani, când se 
manifestă cu claritate, şi câştigă în expresivitate după 25 de ani. Se menţine apoi 
intact până la 50 de ani şi după. Musculatura rămâne vizibilă chiar şi după ani de 
inactivitate, deşi atrofia de inactivitate îşi spune cuvântul. 

La femei, tipul atletic prezintă o dezvoltare a ţesutului adipos, dar unele prezintă 
trăsături virile atât la faţă, cât şi ca structuri corporale, în special accentuarea 
trofică a centurii scapulare, a torsului şi a bazinului, care dă impresia de „anormal 
şi respingător”, deoarece contrastează cu idealul nostru de „frumuseţe feminină”. 

Termenii de normal şi anormal n-au nimic de-a face cu tipurile esenţiale, căci 
toate cele trei tipuri sunt şi „normale” şi „anormale”, depistându-se atât la „oamenii 
normali cât şi la bolnavii internaţi”. Sunt „normale” din punct de vedere antro-
pologic şi „anormale” întrucât ele comportă predispoziţii la anumite maladii. 

În legătură cu predispoziţiile patologice ale acestor două tipuri, Kretschmer 
aminteşte de „habitus phtisicus” şi „habitus arthritic” sau de „morbus asthenicus”, 
pe care le consideră cu valoare parţială, nefiind apte pentru a întemeia o teorie 
general valabilă. 

„Dacă astenicul este mai particular dispus la tuberculoză (morbus asthenicus), se 
bucură poate în schimb, în raport cu picnicul, de o anumită imunitate contra 
reumatismului, diabetului, arterosclerozei, şi viceversa pentru picnic” (Kretschmer, 
1930, p. 37). 

Foarte mulţi astenici pot fi sănătoşi toată viaţa şi să atingă o vârstă înaintată, 
comparativ cu atleticii care pot sucomba unei embolii. Nu există o predispoziţie 
specială a atleticilor la anumite maladii interne, dar psihiatric sensibilitatea lor este 
uşor de recunoscut.  

Prin urmare, concluzia lui Kretschmer este că ambele tipuri, astenic şi atletic, 
sunt la fel de bine dotate în lupta pentru existenţă; atleticul este mai apt pentru 
luptă, astenicul mai apt pentru fugă. 
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2.1.3. Tipul picnic 

Tipul picnic se caracterizează prin expansiunea puternică a anumitor cavităţi 
viscerale (craniu, torace şi abdomen) şi prin tendinţa pronunţată de a acumula 
grăsime pe trunchi, iar aparatul locomotor rămâne gracil. 

Aspectul de ansamblu este o siluetă de statură medie, îndesată, faţă moale şi 
largă, gât masiv, îndesat între umeri, torace bombat care evazează în jos cu o burtă 
grasă considerabilă: articulaţii fine, rotunjite, coloana vertebrală prezintă o curbă 
cifotică. 

Specifice tipului picnic sunt proporţia dintre torace, umeri şi gât, morfologia 
feţei şi corpului şi dispoziţiile grăsoase ale trunchiului, care sunt compacte şi 
considerabile, fapt care face ca greutatea lor să fie mai mare în raport cu talia, 
umerii şi gâtul care alunecă şi se confundă cu trunchiul. 

Greutatea corporală fluctuează profund şi abrupt în raport cu oscilaţiile 
periodice ale stării psihotice, scăzând brusc în perioada de criză. Creşterea rapidă 
se manifestă către 30 de ani, atinge maximul la mijlocul vieţii şi scade apoi către  
60 de ani. 

Expansiunea în lărgime, constatabilă la cap, torace şi abdomen, este confirmată 
de măsurătorile şi valorile medii ale acestora, considerabil mai ridicate la picnici în 
raport cu atleticii şi astenicii. 

Femeile picnice au acelaşi caracter, dar cu unele modificări, acumulează 
grăsimi pe trunchi, dar accentuate mai mult la piept şi pe şolduri, având totuşi o 
talie destul de frecvent mică. 

Caractere diferite manifestă picnicii tineri, părând atletici, şi ridică dificultăţi 
de încadrare dacă proporţia umerilor, feţei şi a toracelui sunt tipice. 

Teoria lui Kretschmer are la bază distribuţia tipurilor de structură corporală în 
ciclurile circulare şi schizofrenice. Cercetarea sa a avut în atenţie un număr de 260 de 
subiecţi, 85 de subiecţi diagnosticaţi ca circulari (psihoză maniaco-depresivă) şi 
175 de pacienţi schizofreni. Corelaţia dintre structura corporală şi cele două 
maladii este următoarea: 

Tipuri Circulari Schizofrenie 
Astenici 4 81 
Atletici 3 31 
Picnici 58 2 
Total 65 114 

În acest tabel se constată o corelaţie semnificativă între tipurile structurale şi 
psihoze pentru 114 schizofreni şi 65 de circulari, diferenţele până la numărul total 
de pacienţi sunt tipuri mixte sau atipice (Kretschmer, 1930, p. 44). 

Din întreg ansamblul rezultatelor, Kretschmer trage trei concluzii: 
1. Există o afinitate biologică netă între structura picnică şi dispoziţia psihică 

a maniaco-depresivilor. 
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2. Există o afinitate biologică între structura astenică şi atletică pe de o parte 
şi dispoziţia psihică a schizofrenilor pe de altă parte. 

3. Din contră, afinitatea este nulă între schizofreni şi picnici pe de o parte şi 
dispoziţia psihică a schizofrenilor/atleticilor pe de altă parte. 

Krestchmer menţionează apoi că şi alte cercetări sunt concordante cu rezultatele 
sale, în patru puncte principale: 

a) prevalenţa puternică la schizofreni a grupului astenico-atletic asupra grupului 
picnic; 

b) puternica prevalenţă la circulari a grupului picnic asupra grupului astenico-
atletic; 

c) frecvenţa displazicilor la schizofreni; 
d) raritatea displazicilor la circulari (Kretschmer, 1930, p. 45). 
Concluziile de mai sus şi punctele principale de concordanţă impun corelaţiile 

dintre temperamentele entităţilor nosografice şi tipurile structurale constituţionale 
şi astfel Kretschmer se vede îndreptăţit să vorbească despre temperamente cicloide 
şi schizoide. 

Prin expresiile de cicloid şi schizoid, „noi desemnăm personalităţile anormale 
oscilând între boală şi sănătate şi care reflectă într-un grad atenuat simptomele 
psihologice fundamentale ale psihozelor schizofrene şi circulare. Noi vom găsi 
adesea din aceste tipuri schizoide sau cicloide în personalitatea prepsihotică a 
alienaţilor înşişi sau chiar a părinţilor acestora” (Kretschmer, 1930, p. 131). 

Demn de remarcat este faptul că autorul consideră că aceste două grupuri 
umane constituie baza construcţiei, care va delimita şi va numi pe bună dreptate 
schizoizi şi cicloizi „indivizi normali, care sunt de o structură analoagă celei a 
alienaţilor fără a fi atinşi ei înşişi, nici chiar anturajul lor apropiat, de psihoza 
corespunzătoare”. De asemenea, el menţionează că se cunosc bine prin descrierile lui 
Kraepelin şi Bleuler, tipurile de personalitate aparţinând demenţei precoce, respectiv 
schizofrenie, lucru care nu se poate spune tot atât de bine în cazul personalităţilor 
de tip circular, în care intervin şi elemente schizoide sau degenerate. Acest fapt 
impune autorului să încerce să descrie şi să caracterizeze depresiile, raportându-se 
la ciclul circular şi să le diferenţieze de temperamentul schizofren. Dificultăţile 
apar atunci când se trece de la tipul hipomaniac, care este evident, la depresia 
constituţională. 

În cadrul temperamentului cicloid, Kretschmer distinge proporţia diatezică, 
atitudinea socială, ritmul psihic şi psihomotilitatea, în care sunt sistematizate datele 
de observaţii clinice ale pacienţilor, verificabile cu cele conţinute în fişele 
bolnavilor. 

Proporţia diatezică este raportul care se stabileşte între elementele hipomaniace şi 
depresive care constituie personalitatea cicloidă. Ea este de fapt proporţie afectivă. 

Particularităţile cele mai constante şi frecvente ale tempearamentului cicloid 
sunt: 
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a) sociabil, bun, amabil; 
b) vesel, vioi, plin de umor; 
c) calm, liniştit, trist, auster. 
Aceste caractere se regăsesc atât la polul opus hipomaniac, cât şi la cel 

depresiv. Oamenii care aparţin ciclului maniaco-depresiv sunt personae sociabile, 
cordiale, naturale şi sincere, care iau viaţa aşa cum este şi cu care se trăieşte uşor. 

Chiar şi maniacii excitaţi au o inimă bună, rar fac rău altora, dar fac mai mult 
zgomot decât violenţa veritabilă, mania lor bruscă se stinge la fel de repede. 

Circularii deprimaţi puri şi tipici au ceva plăcut în maniera lor de a fi chiar 
când sunt marcaţi de inhibiţia morbidă; au nevoie de simpatie şi chiar de un 
confident. Sentimentele sunt pentru ei ceva vital şi când sunt marcaţi de depresie se 
plâng de lipsa de sentimente afectuoase pentru oameni sau lucruri. Ei apar umili şi 
sociabili, contrastând cu schizofrenii. 

Printre cicloizi se întâlnesc, alături de naturi foarte sociabile, şi solitari 
binevoitori care iubesc să trăiască în izolare şi contemplare, lipsiţi de antipatie şi 
ostilitate cum sunt schizofrenii. 

Ceea ce caracterizează cicloizii care intră în depresii periodice este faptul că 
la ei caracterul nu este trist, ci reacţiile lor sunt mai uşor de declanşat şi mai 
violente. Tristeţea îl cuprinde şi-l rupe sau izolează de lume. 

Ceea ce se observă la temperamentul hipomaniac este instabilitatea stării de 
spirit, diapazonul foarte larg al varietăţilor între vesel şi trist, doar că naturile voioase, 
când le cunoşti mai bine, descoperi că sunt triste în fondul fiinţei lor. 

Hipomaniacul este trist uneori, dar nu este niciodată enervat, căci vehemenţa 
şi mania sunt la el bruşte, nu se poate domina, dar se calmează repede. 

2.2. TEMPERAMENTELE SCHIZOIDE 

Dacă cicloizii sunt naturi deschise ce transpar şi se manifestă, având deci 
„suprafaţă” care poate fi decriptată, schizoizii au atât o suprafaţă, dar şi o 
„profunzime”. 

Suprafaţa exprimă brutalitate tensionată, insensibilitate, bosumflare, ironie, 
timiditate, sau poate fi nulă, când avem în faţă un individ fad, plicticos, ursuz şi 
totuşi problematic. 

Profunzimea se ascunde; în spatele acestor „măşti” poate fi „neantul”, neantul 
negru cu ochii larg deschişi, demenţa afectivă şi vagi capricii spontane, care pot fi 
„ruine” sau suflul de gheaţă al unui suflet vid. 

Kretschmer compară schizoizii cu acele vile romane care au tras jaluzelele în 
faţa unui soare strălucitor, dar la lumina strecurată a interiorului se celebrează orgii. 
Schizoizii rămân impenetrabili, putem trăi zeci de ani lângă ei fără să-i cunoaştem. 
El dă ca exemplu o fată tânără de la ţară, timidă, plăcută, care este în serviciu la 
oraş de o lună de zile. Cei trei copii de care are grijă sunt asasinaţi, iar casa este în 
flăcări. Ea surâde vag şi mărturiseşte crima. Un alt tânăr este neîndemânatic, timid, 
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confuz şi puţin ironic. Când îi apare un mic volum de poezii, afli cât de delicat şi 
impresionabil este, unde un fapt insignifiant este trăit ca un act puternic şi care este 
transpus poetic în versuri de o puritate stilistică remarcabilă. Astfel putem afla mai 
multe despre profunzimea schizoizilor de la poeţi şi regi decât de la pacienţii ţărani 
ai lui Kretschmer. 

Viaţa în profunzime specifică schizoizilor este numită de Bleuler „autism”. 
Nu poţi şti cu precizie ceea ce simt sau resimt, ei înşişi n-au decât conştinţe vagi. 
Se pare că sunt mai multe sentimente concomitent, asociate într-un raport mistic 
sau într-o schemă cifrată, care nu este pentru nimeni ci numai pentru ei. 

Comparativ cu circularii, la schizofreni se poate separa cu foarte mare 
greutate personalitatea prepsihotică de cea postpsihotică, nefiind o frontieră precisă 
între cele două stări. 

Ceea ce caracterizează în general personalitatea prepsihotică a schizofrenilor 
este reputaţia lor de un „pic originali”, care îşi văd de treabă zeci de ani şi se 
manifestă dintr-o dată ca „purtători de idei delirante fantastice”. De regulă schizofrenia 
coincide şi debutează cu pubertatea, care transformă radical individul. 

3. TEORIA LUI W.H. SHELDON 

Tipologia lui W.H. Sheldon, profesor la Harvard, continuă în lucrările sale 
concepţia lui Kretschmer, dar o şi critică. O continuă întrucât consideră că perso-
nalitatea umană este strâns corelată cu o structură corporală. O critică deoarece 
relevă valoarea limitată a acesteia, el considerând că tipologia kretschmeriană este 
valabilă doar pentru 10% din totalul populaţiei.  

Astfel, importanţa practică a teoriei psihiatrului german îi apare limitată. De 
asemenea el pune la îndoială validitatea transferului de trăsături de la maladiile 
mentale la indivizii normali. 

Sheldon se întreabă de ce n-ar putea fi studiaţi indivizii normali, sănătoşi, 
considerând ca s-ar evita semieşecul lui Kretschmer în privinţa temperamentului 
atleticilor. De asemenea, consideră necesară înlocuirea conceptului de „tip”, lipsit 
de variaţie şi nuanţe, cu cel de „componentă” (Sheldon, 1951, p. 6). Activitatea iniţială 
a lui Sheldon s-a fixat pe cercetarea componentelor fundamentale pe care el le-a 
stabilit: a fotografiat 4000 de studenţi complet goi din trei unghiuri – faţă, spate şi 
profil, în total 12 000 de fotografii.  

Din acest total a selecţionat indivizii care se îndepărtau cel mai mult de la 
forma masculină medie şi detaşează astfel trei variaţii extreme. A studiat un mare 
număr de subiecţi pentru fiecare variantă extremă pentru a releva criteriile care 
permit identificarea fiecărui grup extrem comparativ cu celelalte. 

Criteriile diferenţiatoare pentru fiecare grup servesc pentru identificarea 
componentelor. Componentele sunt reprezentate de trei axe morfologice ale speciei 
umane şi fiecare dintre noi le posedă în grade diferenţiate. Aceste trei componente 
sunt:  



 Florica Dumitrescu 10 108 

1. Endomorfismul, caracterizat prin predominanţa părţilor corpului în relaţie 
cu organele digestiei. Individul endomorf este rotund, cu abdomen voluminos, 
membrele scurte, mâinile şi picioarele scurte şi moi. 

2. Mezomorfismul se caracterizează prin predominanţa oaselor şi muşchilor. 
Fizicul mezomorfului este în general greu, aspru, pătratic. Gâtul este puternic, 
umerii largi ca şi toracele, extremităţi musculoase, piele groasă, compactă. 

3. Ectomorfismul semnifică predominanţa sistemului nervos şi senzorial. 
Ectomorful are un corp fragil, delicat. Toracele nu este larg, abdomenul este supt, 
membrele sunt lungi. 

Acestor trei componente fizice le corespund trei tipuri temperamentale: 
viscerotonul, somatotonul şi cerebrotonul. 

Viscerotonul corespunde endomorfismului şi se caracterizează prin atitudine 
generală relaxată, dragoste de confort, bună dispoziţie, sociabilitate, amabilitate şi 
toleranţă, aviditate pentru alimente, dar şi pentru alte persoane, dispoziţie constantă. În 
cazuri de confuzie are nevoie de ceilalţi. 

Somatotonul evidenţiază o afirmare puternică de sine, activitate energică şi 
curaj, iubeşte riscul, puterea şi dominarea, maniere directe şi îndrăzneţe, 
competitivitate agresivă, insensibilitate psihologică, absenţa milei şi delicateţei; în 
caz de confuzie, nevoia de acţiune. 

Cerebrotonul se caracterizează prin tendinţa la inhibiţie şi reţinere, dorinţa de 
a se ascunde, imprevizibilitatea atitudinii şi sentimentelor, rapiditate excesivă a 
reacţiilor; este hiperatent, în caz de confuzie apare nevoia de solitudine. 

Ceea ce trebuie menţionat este faptul că Sheldon a standardizat trăsăturile 
morfologice ale fiecărei componente pe o scară cu şapte trepte, numerotate de la 1 
la 7, unde 4 reprezintă media. Deoarece sunt trei componente, vom avea un număr 
de ordinul sutelor, cu trei cifre, iar fiecare cifră variază între 1 şi 7. Asfel individul 
notat cu somatotipul 111 este un individ care „nu are” nici burtă, nici muşchi, nici 
sistem nervos, iar 777 le are pe toate în grad maxim. În acest fel, prima cifră 
exprimă gradul de endomorfism, a doua gradul de mezomorfism, iar a treia pe cel 
de ectomorfism. 

Fiecărui somatotip îi corespunde un anumit temperament – visceroton, 
somatoton şi cerebroton. Dar şi pentru acestea se stabileşte un număr în funcţie de 
trăsăturile fiecărui temperament şi gradul numeric tot de la 1 la 7 pentru fiecare. 
Prin urmare, fiecare temperament este caracterizat prin 20 de trăsături (Seldon, 
1951, p. 31). Subiectul apreciază cu note de la 1 la 7 în ce măsură posedă pe fiecare 
dintre acestea. Făcând media aritmetică, rezultă tot o cifră între 1 şi 7 pentru fiecare 
temperament.  

În concluzie, fiecare individ are un somatotip cu trei cifre şi un temperament 
tot cu trei cifre. 
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4. CONCLUZII 

Pentru antichitatea greacă şi romană, personalităţile umane erau grupate în 
patru tipuri sau în patru temperamente. Acestea aveau la bază umorile corporale, 
corespondente celor patru elemente constitutive ale lumii şi determinate astrologic 
de planete. 

E. Kretschmer, plecând de la practica psihiatrică, stabileşte trei tipuri 
constituţionale, cărora le corespund două temperamente fundamentale: ciclotimia şi 
schizotimia. Acestea se pot accentua devenind cicloidie şi schizoidie, ca forme 
intermediare între normalitate şi patologie psihică. 

W.H. Sheldon stabileşte somatotipul care integrează trei componente (ecto-, 
mezo- şi endomorfismul) şi-l coreleză cu temperamentul care include la rândul său 
trei componente (cerebro-, somato- şi viscerotonul), fiecare componentă putând lua 
valori între 1 şi 7, fiind apte de a acoperi şi diagnostica diferenţiat marea varietate 
şi diversitate a oamenilor. 

Primit în redacţie la: 17. V. 2010 
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REZUMAT 

Articolul îşi propune să puncteze trei dintre cele mai importante momente din istoria teoriilor 
despre temperament şi personalitate, reprezentate de Hippocrate şi Galen, Kretschmer şi Sheldon. 

Hippocrate şi Galen domină antichitatea şi evul mediu, corelând temperamentul cu umorile 
corporale, elementele naturii şi planetele astrologiei.  

E. Kretschmer stabileşte trei tipuri somatice: leptosom, atletic şi picnic, cărora le corespund 
temperamentele ciclotimia şi schizotimia, plecând de la entităţile psihiatrice majore – mania circulară 
şi schizofrenia. 

V.H. Sheldon corelează tipul somatic cu temperamentul, ambele având câte trei componente 
specifice. 



 



CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 
 

EUGENIA ENĂCHESCU, Repere psihologice în cunoaşterea şi descoperirea 
elevului, Bucureşti, Editura Aramis, 2008, 224 p. 

În lucrarea sa Repere psihologice în cunoaşterea şi descoperirea elevului 
autoarea Eugenia Enăchescu încearcă şi reuşeşte o abordare psihoeducaţională 
cuprinzătoare, originală şi competentă a fenomenului percepţiei, cunoaşterii şi 
modelării psihologice a copiilor implicaţi interactiv, alături de profesorii lor, în 
actul asimilării educaţiei. Pentru aceste motive, vom proceda la o scurtă şi succintă 
trecere în revistă a elementelor ce definesc mai pregnant cunoaşterea psihologică a 
elevului, pornind de la studiul celor cinci capitole ale acestei lucrări care tratează 
focusat abordarea metodelor clasice şi moderne ale cunoaşterii elevului din punct 
de vedere evaluativ-psihologic şi ajungând până la descrierile uimitoarelor schimbări 
logico-rezolutive de vârstă, ce marchează şi pot influenţa atât de rapid şi eficient 
performanţa copiilor aflaţi în ascensiunea morală şi cognitivă care se petrece în 
formarea lor şcolară. Prin comparaţia inevitabilă şi necesară a acestei lucrări cu alte 
studii de cercetare similare, constatăm că abordarea specializată la diferite paliere 
ale spaţiului psihologic universal cunoscut, arată pe o scală a adevărului, o 
implicare serioasă şi clară în cunoaşterea, evaluarea şi intervenţia descriptiv-educativă. 
De asemenea, se constată un nivel ridicat şi eficient al discursului ştiinţific, ce 
trădează competenţa autoarei faţă de complexitatea unui astfel de subiect, dar şi 
motivaţia de abordare, justificată de profunzimea şi seriozitatea cercetării, necesară 
în tratarea acestei problematici, precum şi de faptul că întotdeauna, ultimul câmp 
de demonstraţie aplicată a cunoaşterii şi educaţiei de pretutindeni este elevul şi 
particularităţile sale prezente în dezvoltarea şi devenirea sa. Pentru a atinge înţelegerea 
despre structura şi dinamica psihologică a elevului este nevoie în primul rând de o 
clarificare a direcţiei de evoluţie în cercetarea şi cunoaşterea elementelor personalităţii 
în dezvoltare a copilului. Acest aspect pe care îl descoperim la autoarea Eugenia 
Enăchescu ca fiind atins îi generează astfel confortul unei implicări logice şi 
armonice între o psihologie pragmatică şi o filosofie a abordării celor mai bune 
metode de cunoaştere ştiinţifică. În ceea ce ne priveşte, constatăm cu plăcere şi 
aceasta nu în ultimul rând, flexibilitatea de construcţie a lucrării menţionate, dar şi 
în ceea ce priveşte inserţia bibliografică, aspect bine gândit de autoare şi de altfel 
demonstrat, ce a condus la o lucrare cu o emergenţă fericită care fundamentează în 
final noi elemente filosofice, psihologice şi tehnic-educative apte şi demne de a 
parcurge alături de alte lucrări, prin referinţe şi trimiteri de specialitate, drumul spre 
cunoaşterea ştiinţifică autentică.  
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Autoarea îşi propune în primul capitol al lucrării afişarea unui listing ştiinţific 
foarte riguros şi o introducere descriptivă a formelor de cunoaştere a personalităţii 
copilului şi adolescentului apelând la clasicele abordări de specialitate pentru a 
surprinde şi contura câmpul strategic general al cunoaşterii elevului. Capitolul 
prezintă, în primul rând, cu o mare rigoare metodologică, clasificarea conceptual 
generală asupra fenomenului numit cunoaştere psihologică, într-un domeniu în care 
se remarcă o ambiguitate terminologică din perspectiva literaturii psihologice de 
specialitate consultată până acum. Astfel, se ajunge în prezenta lucrare la un consens 
terminologic bine definit calitativ. Autoarea îşi propune să sublinieze cunoaşterea 
dinamică a personalităţii copilului, cunoaşterea personalităţii elevului implicat în 
activitatea dominantă a vârstei – învăţarea, precum şi cunoaşterea particularităţilor 
de expresie individuală. În acest prim capitol sunt descrise la modul general, 
principalele metode în domeniul practic nelimitat al cunoaşterii psihopedagogice, 
realizate până acum de cercetătorii din ştiinţele comunicării şi psihologiei educaţionale 
pentru a releva impactul cunoaşterii. Aceasta se realizează psihologic, psihopeda-
gogic, prin metode de observaţie spontană, observaţie îndelungată şi prin convorbirea 
purtată cu elevul. Tot aici se urmăreşte analiza produselor activităţii, probele de 
personalitate, probele psihosociale, tehnicile sociometrice, interviul şi testele.  

În capitolul I, Prima impresie, studiul constă într-un experiment descriptiv-
evaluativ şi prezintă o metodă prin care datele primei impresii de observaţie spontană 
pot fi puse în constelaţii logice pentru a surprinde impactul interacţiunii fundamentale, 
elev-profesor. Astfel, particularităţile de vârstă sau psihoindividuale, tipologiile 
descrise în literatura de specialitate, cultura organizaţională, contextul cunoaşterii 
ori conjuctura, completează elementar sursele impresiei primare care pot fi: vârsta 
ca fapt de cunoaştere şi portretul sau imaginea elevului aşa cum se prezintă el la o 
primă vedere. Printre temele abordate în aceast capitol enunţăm: mica şcolaritate şi 
descrierea activităţii specifice, caracterizarea psihologică a vârstelor şcolare, învăţarea, 
motivaţia, gândirea, formarea comportamentului elevilor, rolul memoriei în învăţare, 
comunicarea didactică, personalitatea etc. Tot aici este prezentat portretul psiho-
individual unde sunt puse în evidenţă simptomatica labilă, simptomatica stabilă 
precum şi simptomatica socială ca ansamblu de semne şi semnale pe care le emite 
copilul în relaţia sa de comunicare. Fizionomia şi înfăţişarea sunt abordate într-un 
alt subcapitol unde se descriu caracterologic aspectul feţei ori conformaţia corporală. 
Mai sunt descrise ţinuta vestimentară, expresia feţei şi mimica, precum şi expresia 
corporală, postura, gesturile şi mersul. O notă distinctă se orientează către analiza 
vorbirii şi scrierii, precum şi a identităţii elevului.  

Capitolul II, Conduita de învăţare, tratează în continuare psihologia dezvoltării şi 
legităţile pe care practica psihopedagogică le evocă căutând să ofere răspunsul la 
întrebarea „Ce este învăţarea?”. La nivelul subcapitolelor este abordat şi explicat 
activismul intelectual sau cum învaţă elevul, spiritul de observaţie, varietatea şi 
diversitatea reprezentărilor, precum şi capacitatea rezolutiv aplicativă. În continuare 
este explicată expresivitatea limbajului şi comportamentul elevilor aflaţi în situaţii 
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speciale. Următoarele subcapitole privesc motivaţia învăţării, viaţa afectiv-volitivă, 
efortul voluntar, precum şi inteligenţa şcolară asociată stilului de lucru. Creativitatea şi 
talentul sunt observate comparat într-o tabelistică care prezintă natura factorilor 
psihologici, psihopedagogici şi psihosociali versus indicatorii de analiză şi apreciere.  

Conduita în grup este cel de al treilea capitol care distinge între comporta-
mentele elevilor pe parcursul anilor de şcoală şi sursele intim psihologice ale 
atitudinilor pozitive sau negative. Astfel sunt inventariate şi descrise pe larg: 
imaginea de sine, sociabilitatea, precum şi comportarea în limitele admise de sistemul 
normativ de grup.  

Noţiunea de pregătire psihologică şi semnificaţia ei în educaţie şi învăţământ 
este titlul celui de al patrulea capitol în care se trece în revistă pregătirea elevilor 
pentru obiectivele viitoare şi care vor avea un grad mai înalt de dificultate în 
achiziţie şi coprehensibilitate. Nu sunt omise din enunţul subcapitolelor nici pregătirea 
psihologică pentru lecţie ori pregătirea psihologică pentru concursuri şi examene în 
care se face referire la: examenele de absolvire, examenele de admitere, 
bacalaureatul sau examenele de acces în învăţământul superior.  

Ultimul capitol al lucrării, Tact, măiestrie, vocaţie de educator, face trimitere 
la competenţele profesionale şi la valoarea unui inventar de trăsături care să pună 
în evidenţă tipul optim de personalitate necesar în profesia de dascăl. Aici sunt 
stabiliţi şi indicatorii de recunoaştere a vocaţiei precum şi încărcătura aptitudinală, 
de asemenea, trebuincioasă profesiei. Este important ca profesorul să dea dovadă 
de măiestrie şi tact pedagogic pentru a putea să aducă discursul la un nivel cât mai 
apropiat de elevi, ajutându-i astfel să se adapteze şi să performeze.  

Lucrarea de faţă este un studiu psihologic condensat şi specializat al reperelor 
metodologice şi un impresionant ghid psihopedagogic care favorizează depistarea 
factorilor psihici susceptibili a fi determinanţi în dezvoltarea metodelor de optimizare a 
educaţiei prin cunoaşterea plurimodală a copilului. În primul rând, autoarea 
dezvoltă o gamă largă de teorii, modele psihocognitive şi ipoteze care explicitează 
mecanismele de coping ale copilului în timpul efortului intelectual. În al doilea 
rând, studiul de faţă se centrează pe profilul psihologic al şcolarului (tipuri de 
personalitate, trăsăturile specifice, mecanismele de coping şi cogniţia copilului 
şcolar), pentru a pune în evidenţă profilul psihopedagogic al acestuia în diferite 
ipostaze. În al treilea rând, această lucrare valoroasă aprofundează profilurile 
psihopedagogice şi identitare ale copilului trecând în revistă cele mai importante 
metode psihopedagogice, precum şi profilul psihosociologic al profesorilor lor 
pentru a le înţelege modalitatea de lucru, capacitatea de interacţiune eficientă, precum 
şi motivul intimei convingeri care-i animă să lucreze în breaslă în ciuda greutăţilor. 
Lucrarea se adresează specialiştilor din învăţământ, celor din departamentele de 
cercetare, profesorilor din toate mediile universitare şi, bineînţeles, studenţilor de la 
Psihologie care vor dori să se specializeze în psihologia şcolară şi psihopedagogie, 
precum şi tuturor celor interesaţi de acest domeniu. 

Gabriel Ungureanu 
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CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „PSIHOLOGIA ŞI REALITĂŢILE LUMII 
CONTEMPORANE” LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI,  

18–21 NOIEMBRIE 2010 

Prima manifestare a Conferinţei Internaţionale „Psihologia şi realităţile lumii 
contemporane”, organizată de Societatea Română de Psihologie Experimentală 
Aplicată, împreună cu Catedra de psihologie şi sub egida Colegiului Psihologilor 
din România, a avut loc în  perioada 18–21 noiembrie 2010 la Facultatea de Psihologie 
şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti. După frumoasa experienţă a 
Conferinţei Internaţionale „Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucureşti” 
din octombrie 2006, organizatorii şi-au propus să realizeze în mod periodic o 
conferinţă internaţională cu o tematică foarte generoasă. 

Având în vedere că destinul psihologiei se joacă acolo unde se produc 
evenimente, în viaţa de zi cu zi, în situaţiile majore, relevante ale existenţei umane, 
psihologi din toată ţara şi-au propus să se întâlnească anual şi să realizeze atât 
schimburi de experienţă, cât şi formări profesionale cu tinerii psihologi. Psihologia 
este, astăzi, chemată să se apropie, să înţeleagă, să explice problemele cotidiene ale 
existenţei umane, cum ar fi cele cauzate de criză: economică, socială, politică, 
morală, a relaţiilor interumane, a relaţiilor interetnice, a instituţiilor, a sistemului 
educaţional, ameninţările majore de ordin climatic şi alte dezastre naturale, 
violenţa, agresivitatea, sărăcia, consecinţele dramatice ale conflictelor militare. În 
acest sens ne aflăm în faţa unei situaţii paradoxale: pe de o parte, psihologia ca 
ştiinţă trebuie să îşi dovedească validitatea prin cercetări şi studii obiective 
controlate în mod riguros, pe de altă parte există un nivel ridicat al aşteptărilor din 
partea societăţii şi a comunităţilor faţă de necesitatea prezenţei mai active a 
psihologului în viaţa de zi cu zi.  

Suntem convinşi că psihologia bazată pe modele de cercetare ştiinţifice poate 
şi trebuie să se apropie de această arie tematică pentru a identifica modalităţi de 
predicţie şi soluţionare. Dincolo de efectele globalizării, care conduc la împărtăşirea 
unor situaţii comune în diverse zone ale planetei, rămân multe alte aspecte cu o 
notă de specificitate proprie ţării noastre şi care merită toată atenţia. Poate că, la 
nivel internaţional, suntem aşteptaţi să oferim o imagine cât mai nuanţată asupra 
realităţilor româneşti de azi. O perspectivă psihologică asupra acestor realităţi 
constituie o sursă permanentă de producţie ştiinţifică pentru conferinţa aceasta.  

 Conferinţa a avut loc în eleganta clădire a Facultăţii de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei şi au participat un număr de 740 de psihologi, doctoranzi, 
masteranzi şi studenţi atât din ţară, cât şi din străinătate. 
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Manifestările care au avut loc sunt următoarele: lucrări prezentate în plenul 
conferinţei de invitaţi de onoare precum: prof. dr. Constantin Ionescu-Târgovişte 
(directorul Institutului de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. N.C. 
Paulescu”), prof. dr. Mathias Müller, directorul Departamentului de Psihologie 
Experimentală şi Metodologie al Universităţii din Leipzig, Germania, dr. Gernot 
Schuhfried, manager general al firmei Schuhfried GmbH, Viena Test System, prof. 
dr. Bernard Chouvier, Universitatea Lumière Lyon 2, Franţa, dr. Rhiannon Luyster, 
cercetător la Laboratorul de Neuroştiinţe Cognitive, Universitatea Harvard, S.U.A.; 
comunicări pe secţiuni, simpozioane satelit, workshopuri şi prezentări de cercetări 
ştiinţifice sub formă de postere. 

Secţiunile cu comunicări s-au bucurat, pe de o parte, de diversitatea tematicilor 
abordate, iar pe de altă parte, de o rigurozitate ştiinţifică foarte bine realizată privind 
aparatura statistică de prelucrare a datelor. Astfel, au fost prezentate lucrări din 
multiple domenii ale psihologiei: psihologie experimentală, psihologia transporturilor, 
terapii, psihopatologie, psihologia educaţiei, psihologie clinică, psihologie organi-
zaţională, psihologia muncii şi psihologia serviciilor aplicate în marketing şi mediu.  

Un loc aparte l-au reprezentat simpozioanele care în premieră la o conferinţă 
din România au reunit specialişti din domeniile psihologiei: „Adolescentul la răscruce 
de drumuri?” coordonat de prof. dr. Ruxandra Răşcanu, „Psihologia experimentală 
aplicată – un nou câmp de abordare în psihologia românească” coordonat de prof. 
dr. Mihai Aniţei, prof. dr. Mathias Muller şi dr. Mihaela Chraif, „Tendinţe şi 
orientări moderne în abordarea stresului ocupaţional şi implicaţiilor acestuia asupra 
sănătăţii şi comportamentului angajaţilor la locul de muncă” coordonat de prof. dr. 
Mihai Aniţei, dr. Mihaela Chraif şi drd. Aliodor Manolea,  „Noile forme de abuz şi 
disoluţie morală – de la grosier la subtil” coordonat de prof. dr. Iolanda Mitrofan, 
„Psihologia judiciară în România: noi solicitări şi perspective de abordare” coordonat 
de prof. dr. Nicolae Mitrofan  şi „Furnizarea serviciilor psihologice în domeniul 
securităţii naţionale – standarde de calitate” coordonat de psiholog principal dr. Ion 
Duvac. 

Workshopurile, în număr de 26, au oferit participanţilor pe lângă experienţa 
unor psihologi de renume, tematici variate şi extrem de importante precum: „Modalităţi 
practice de construcţie, etalonare şi validare a unei baterii de testare aptitudinală – 
exerciţii aplicative”, „Utilizarea metodelor psihofiziologice în diagnoza stresului 
organizaţional şi efectelor acestuia. Tehnica poligraf –  aplicaţii practice”, „Selecţia 
şi integrarea eficientă a personalului în organizaţii”, „Tendinţe actuale în orientarea 
şcolară şi profesională a elevilor cu tulburări de învăţare”, „Cunoaşterea şi 
educarea inteligenţei emoţionale a copiilor şi adolescenţilor”, „Tehnici de stimulare 
şi dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale prin activităţi creative şi de joc”, 
„Fenomenul Emo între necunoaştere şi etichetare”, „Hipnoterapia de scurtă durată 
în afecţiunile somatice şi psihosomatice” şi „O nouă direcţie în psihologia socială 
contemporană – abordarea cros-culturală”.  
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Un punct extrem de important l-au reprezentat expoziţiile cu aparatură 
modernă psihologică ale firmelor producătoare şi distribuitoare atât din ţară, cât şi 
din Austria, precum şi producătorii şi distribuitorii de teste psihologice din România. 

Conferinţa a fost un succes apreciat atât de participanţi, cât şi de cei care au 
vizitat site-ul conferinţei. 

În final, putem sublinia cu mândrie că această conferinţă este începutul unei 
suite de conferinţe internaţionale ce vor avea loc la Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei anual, la sfârşitul lui octombrie, venind în întâmpinarea exigenţelor 
atât ale psihologilor, cât şi ale doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor din 
România şi din alte ţări. 

Mihai Aniţei, Mihaela Chraif 



 




