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STUDII ȘI CERCETĂRI

A TRANSDIAGNOSTIC INTERVENTION PROGRAM DELIVERED
ONLINE IN ANXIETY AND DEPRESSION: A RANDOMIZED
CONTROLLED NON-INFERIORITY TRIAL
ANDREEA BOGDANA ISBĂŞOIU*
Universitatea de Vest, Timișoara
Abstract
Background and Aims: In the last years, the therapeutic programs delivered online have started
to develop more and more. However, there are not many clinical trials that have compared the
effectiveness of two clinical interventions, both delivered online. The primary aim of this study was to
investigate the efficacy and acceptability of a guided internet delivered transdiagnostic intervention,
targeting mild to moderate clinical symptoms of anxiety and depression and emphasizing the changes
taking place at the level of the structures of the self. The secondary aim was to compare this
intervention with a “golden standard” transdiagnostic intervention in anxiety and depression in a
randomized non-inferiority trial.
Method: A total of 284 participants were randomly assigned to one of the two interventions.
The effectiveness of a transdiagnostic cognitive-behavioral treatment was compared with an another
version of it, in which new intervention techniques were added, pointing out the importance of
improving some self-concept dimensions in reducing symptoms of anxiety and depression. In order to
prove this, the study design included two active intervention groups.
A standard transdiagnostic intervention protocol was delivered to one group (n=141) and an
improved version of the same transdiagnostic protocol was delivered to the other group (n=143).
The new added techniques targeted some self-concepts, namely self-compassion, unconditional
self-acceptance and self-esteem. So the main goal of the study was to concurrently test effectiveness
of these two transdiagnostic approaches in reducing symptoms of anxiety and depression and
improving the above-mentioned self-concepts.
Results: Both intention-to-treat and completers analysis yielded no significant between-group
difference for any of the post-interventions measurements. At post-treatment both intervention
conditions revealed significant symptom changes compared to before the intervention. Within-group
effect sizes for anxiety (GAD7) in one intervention group (d=0.92) and in the other intervention group
(d=1.28) can be considered large. Within-group effect sizes for depression (BDI-II) in one intervention
group (d=1.34) and in the other intervention group (d=1.47) can also be considered large. At 6-months
follow-up, results remained stable in both intervention groups.
Conclusions: We did not find statistically significant differences between the two intervention
groups in either the post-test or follow-up measurements, so the increase in the level of self concepts
occurs in both situations: if we make a direct intervention in this regard or if we conduct a classic
intervention in clinical anxiety and depression.
Cuvinte-cheie: intervenție cognitiv-comportamentală, anxietate, depresie, sine, intervenție online.
Keywords: cognitive-behavioral intervention, anxiety, depression, self, online intervention.
* West University, Timișoara, Faculty of Sociology and Psychology, Psychology Department, 4,
Vasile Pârvan, Bd., 300223, Timișoara, România; E-mail: andreea.isbasoiu@e-uvt.ro

Rev. Psih., vol. 68, nr. 3, p. 181–203, Bucureşti, iulie – septembrie 2022

182

Andreea Bogdana Isbăşoiu

2

1. INTRODUCTION

Anxiety and depression are some of the most common mental disorders
among adults. They are frequently associated with significant impairments in
health and functional status, as well as with high economic and personal costs.
Anxiety disorders includes those perturbations that have in common the excessive
fear and associated behavior disruptions (DSM-5). The fear represents the emotional
answer to a real or supposed imminent danger, while the anxiety represents the
anticipation of a risk or danger. Sometimes the anxiety level is attenuated through a
pervasive avoidance behavior. Depression on the other hand includes the presence
of a sad mood, inner void and irritability, together with somatic and cognitive
alterations which significantly affect the individual ability of functioning (DSM-5).
For both of these disturbing conditions, the early age of onset, the highly
prevalence rate and the long-term nature of disorder make them a major public
health problem that generates large direct and indirect costs for the persons
involved as well as for the whole society. The problem is that the majority of these
suffering people do not access treatment. Barriers to access effective treatment
include lack of time because of long waiting time, geographic distance to mental
health services, fear of stigma or unwillingness to disclose psychological problems
(Collins et al., 2004). Internet-delivered interventions may be the solution to all
these obstacles, especially because face to face therapy is dependent on the
availability of much more trained therapists. Guided Internet-based Cognitive
Behavior Therapy has already shown promising results in randomized controlled
trials conducted by independent research groups, for example in general anxiety
disorder and social anxiety disorder (Furmark et al., 2009; Berger et al., 2009) and
for depression clinical conditions a meta-analysis including data from 25 controlled
trials supports also these previous findings about the good effect sizes of Internet
delivered interventions (Johansson and Andersson, 2012). For all the above, we
have also chosen to deliver online interventions for anxiety and depression in the
non-inferiority trial from this study.
Another aspect that we took into account, was the impact of the self
dimensions on the intensity of the anxiety and depression symptoms. There are
different studies that showed that some self-concepts, for example: self-esteem,
self-compassion, self-efficacy, unconditional self-acceptance and self-concept clarity
have a protective role in clinical psychological conditions.
A meta-analysis including data from 77 longitudinal studies about depression
(Sowislo & Orth, 2013) has found much more empirical proves in favor of the
effect that self-esteem has on depression than depression on self-esteem. Also,
Evraire and Dozois (2011) have created a new integrative model that explains the
appearance and maintaining of depression through excessive seeking of the
encouragement and negative feed-back, which are two mechanisms that are
representative to people with low self-esteem. Another variable in this self-equation is
self-compassion which represents the ability of being kind and sympathetic
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towards one's own person, even in life situations that include suffering or failure
(Neff, Kirkpatrick & Rude, 2007). The unconditional self-acceptance represents a
protective element against emotional difficulties (Woodruff, 2014), including depression
(Diedrich et al., 2014). From the social-cognitive perspective, the self-efficacy
represents another key variable for explaining psychological disorders. In 2003,
Albert Bandura has introduced the concept of beliefs in personal self-efficacy in
managing emotions, with a role in emotional regulation, as a specific branch of
self-efficacy. In this way it can be measured the people’s belief in their ability to
regulate their own emotions, with a specific subcomponent regarding their
effectiveness in regulating negative emotions. Caprara et al., 2010 have found a
significant direct link between self-efficacy in managing emotions and depression,
in a prospective four-wave study. Campbell et al., 1996 have introduced the notion
of self-concept clarity that represents the extent to which the person’s concepts
about the self (for example, the perceived attributes) are clearly and precisely
defined and stable. Bleidorn and Kodding (2013) summarized the results in a
meta-analysis, which shows that the lack of clarity about the self (the presence of a
fragmented or divided self) is positively correlated with depression.
For all these reasons, we have developed an intervention program for anxiety
and depression, for clinical and subclinical conditions, emphasizing through some
techniques these above self components. The starting point was represented by the
golden standard protocol developed by Professor Barlow and his clinical team:
Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders (Farchione
et al., 2012). Prior to this study, we have conducted a longitudinal study that has
showed that the self-views are good predictors for the level of anxiety and
depression. So our whole therapeutic program had two intervention arms: one was
the Barlow Unified Protocol itself and the other one included this protocol as well
as specific techniques targeting the self-views: self-esteem, self-compassion,
self-efficacy, unconditional self-acceptance and self-concept clarity.
The techniques for self-views were adapted from ACT, Acceptance and
Commitment Therapy, a psychotherapy that is largely based on the Buddhist
philosophy, which has as its main purpose the human’s ability to look at life with
detachment or at least without deep attachment. This life perspective is quite
difficult to integrate for the first time and for some participants these particular
applications needed extra explanations at the beginning. They have never thought
before about seeing life through these filters, which also required a certain level of
culture and a certain wisdom.
Any in-depth therapeutic process produces changes in the inner self. There is
no way to progress and overcome difficult life situations without self-restructuring.
Adaptation to daily life involves self-adaptation. Otherwise, we would perform far
too many irrational and maladaptive behaviors. For this reason, there are these
improvements in self parameters in both treatment groups. Bending over one’s
self-decipherment is a major benefit and an important protective factor in the face
of clinical symptoms.
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2. METHOD
2.1. ETHIC STATEMENT

Ethical approval for the trial was given by the institutional review board of
the West University from Timișoara. All participants received an informed consent
via online before they answered to the screening questionnaires. The protocol for
this trial is available as supporting information.
2.2. PARTICIPANTS AND RECRUITMENT

Potential participants were recruited from all over Romania, through
advertisements in newspapers, radio and TV and online on personal Facebook
walls and anxiety or depression self-help online groups. After their online registration
with username and password on www.e-cbt.ro, they completed the online screening
questionnaires in a self-reported manner.
The inclusion criteria were:
 be fluent in Romanian;
 be at least 18 years of age;
 have at least a clinical diagnosis of major depressive disorder/dysthymia,
and/or generalized anxiety disorder, and/or social anxiety disorder, panic anxiety
disorder and/or agoraphobia, specific phobia or any combination of these conditions on
Structured Clinical Interview for the Diagnostic and Statistical Manual for Mental
Disorders 5 (SCID 5).
The exclusion criteria were:
 suicidal plans;
 changes in the dosage if psychotropic medication during the last month (if
present);
 suffering from bipolar disorder or psychosis (according to medication status);
 suffering from post-traumatic stress disorder or obsessive-compulsive
disorder (according to medication status);
 suffering from an alcohol/substance abuse and/or dependence disorder;
 currently receiving other psychological treatment;
 obvious obstacle to participation (i.e., no current Internet access, long
travel plans during the treatment period, etc.).
Selection of eligible participants had two phases: online screening questionnaires
filling and a phone interview concerning anxiety and depression symptoms using
the structured clinical interview SCID 5. Applicants who indicated they met the
study requirements started the therapeutic program with the pre-test measures.
These new questionnaires measured also the level of the self-concepts, such as:
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self-compassion, self-esteem, unconditional self-acceptance, self-efficacy and
self-concept clarity. Participants were randomly assigned by the study coordinator
to one of the two active therapeutic programs. Further we will refer to these
programs as: Self for the intervention focused on the self-concepts and PsiTad for
the psychological treatment on anxiety and depression (the golden standard protocol).
The group of participants included in the program totalizes 284 people, from
which 84.4% female and 15.6% male. Their age was between 19 and 67 years, with
the average M = 33.34. Most of them found out about the recovery program
through Facebook (59.7%), then for 25.5% the program was recommended to them
by an acquaintance, and 5.7% found out from news or television shows.
Among the demographic characteristics of the participants included in the
study we can mention the following: 43.3% had university studies, 28.9% had
master degrees and 25.1% had theoretical or vocational high school studies. And in
the extremes 1.1% (3 people) had primary school level studies and also, 3 people
had doctoral level studies.
In terms of occupation, 56.3% of the participants were full-time workers,
25.1% were full-time students and 9.5% were housewives. Regarding the marital
status, the situation was somehow equivalent: 37.3% were unmarried people and
32.7% were married people, only 11.4% were divorced people and one widow.
Regarding the existence of a previous diagnosis: 75.7% of the participants
did not have a psychiatric diagnosis, and 24.3% have been to a psychiatrist in the
past and received a specific diagnosis. Regarding the psychotropic medication:
91.3% of the participants did not have drugs prescription from a psychiatrist and
only 8.7% were during a medication program.
The most important clinical diagnoses of the participants were: 16.7%
generalized anxiety disorder, 28.5% major depressive disorder, 29.7% persistent
depressive disorder, 12.2% panic disorder and 6.1% social anxiety disorder.
A total number of 1405 participants applied initially for the study and the
whole process from selection till the follow-up is represented in the below flow
chart (see Fig. 1).
2.3. PROCEDURE

Primary and secondary outcome measures were collected at pre-treatment,
post-treatment and 6-months follow-up. All measures for both intervention groups
were administrated through online questionnaires in a self-reported manner,
excepted the initial phone interviews on SCID 5. A number of studies have shown
that online format questionnaires produce results as valid as pen-and-paper
questionnaires (Hollandare et al., 2010). The 284 participants included in the study
were randomized by a true random number service (http://www.random.org) using
a 1:1 ratio, with 143 participants randomly allocated to the Self treatment group
and 141 participants randomly allocated to the PsiTad group. Randomization was
performed by the study coordinator and was not stratified by any participant’s
characteristics.
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Fig. 1. Flowchart of patients participation.

2.4. INTERVENTIONS

The intervention protocol that was delivered was a transdiagnostic one,
namely David Barlow’s protocol “The unified protocol for transdiagnostic treatment of
emotional disorders”. Its central idea is that emotional disorders approach focuses
on the similarities between emotions, rather than on their specificity in some
clinical pathologies. This is happening because of a considerable resemblance of
mind disorders phenomenology and of a common set of vulnerabilities that
contribute to emotional disorders enlargement (Barlow et al., 2011). Applying a
unified protocol in emotional disorders treatment is a radical shift to continue using
individual protocols, focused on specific emotional disorders. That’s why this
approach was projected to be applicable to all anxiety and affective disorders.
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The program involved 9 modules, one a week. During the intervention,
the participants had the opportunity to better understand their emotional condition,
to succeed in accepting it unconditionally, to identify and restructure their automatic
negative thoughts, but also to expose themselves during different exercises, which
proved to be very useful in reducing the anxiety symptoms.
Pre-treatment, mid-treatment and post-treatment the participants were asked to
complete the online screening questionnaires on anxiety, depression and self-concepts:
self-compassion, self-esteem, unconditional self-acceptance, self-efficacy, and
self-concept clarity. All the participants were helped during the treatment and they
received positive reinforcements for each progressive step. They were also given
personalized guidance to increase the treatment adherence and to encourage them
to move on to the last module.
The intervention program was based on the following therapeutic strategies
for depressive anxiety symptoms: (1) encouraging awareness of one’s own emotional
experience; (2) cognitive flexibility (cognitive restructuring); (3) improvement of
maladaptive behaviors generated by emotions; (4) facilitating exposure to interceptive
and situational parameters, associated with emotional experiences; (5) acceptance
of intense physiological sensations.
The program involved the following CBT modules: (1) treatment motivation
and goals setting for this program; (2) understanding and monitoring emotions;
(3) observing our emotions and our reactions to emotions; (4) understanding the
cognitive aspects: when you think about the worst and overestimate the risks;
(5) avoiding emotions and trying to make everything perfect; (6) behaviors triggered
by emotions; (7) confronting emotions in real life situations; (8) understanding and
confronting the physiological sensations; (9) life after treatment: recognition of
achievements and future plans.
This therapeutic program was delivered online to one of the intervention groups.
The program was validated by David Barlow and his team. The other intervention
group received a version of this program in which some explanations were replaced
with specific applications for increasing the level of some self-concepts: the
unconditional self-acceptance improvement; the self-compassion development; the
self-esteem growth.
Both online interventions were given as guided interventions with intensive
therapist contact, based on the therapy principles applied in a number of previous
studies (Lange et al., 2003; Ruwaard et al., 2007; Ruwaard et al., 2009; Wagner
et al., 2006; Hedman et al., 2011). The time the therapist invested to respond to
participants’ texts was 20–50 minutes per text, depending on the therapist’s experience
with internet-based therapies. The patients were given assignments and homeworks
every week and the therapists provided individual written feedback within one day,
along with instructions and the module for the next week. The study coordinator
offered model responses for the therapists, but they also had the option to provide
their own commentaries or supportive feedbacks on their patients’ texts.
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2.5. THERAPISTS

The therapists were twelve young psychologists and psychotherapists under
supervision and their study coordinator. All psychologists were trained in
psychotherapy and Cognitive Behavior Therapy for anxiety and depression specifically
for this study. The therapists received from the study coordinator a special training
in therapeutic writing for the online treatment. Also they were given regular
supervision (face-to-face or online) by the study coordinator.
3. OUTCOME MEASURES

Our outcome measures were collected at pre-treatment, post-treatment and
6-months follow-up.
3.1. PRIMARY OUTCOME MEASURES

Patient Health Questionnaire 9 (PHQ9, Kroenke, Spitzer & Williams, 2001) was
designed to measure participant's level of depression. The scale is one-dimensional
and the total score ranges from 0 to 27. Each item corresponds to a DSM5
diagnostic criteria for major depressive disorder and it is scored from 0 (not at all)
to 3 (nearly every day). The higher the total score is, the more severe are the
depression symptoms.
Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD7, Spitzer et al., 2006) was designed
to measure participant's level of generalized anxiety or worry. The scale is
one-dimensional and the total score ranges from 0 to 21. The scale is often used as
a screening instrument for anxiety disorders (Kroenke et al., 2007). Each item
corresponds to a DSM5 criteria for generalized anxiety disorder and it is scored
from 0 (not at all) to 3 (nearly every day). The higher the total score is, the more
severe are the anxiety symptoms.
Social Phobia Inventory (SPIN, Connor et al., 2000) was designed to measure
participant’s level of social anxiety. The scale is one-dimensional and the total score
ranges from 0 to 68. The 17-item scale has very good psychometric properties
(Connor et al., 2000, Antony et al., 2006) and can be considered an evidence-based
outcome measure (Rowa et al., 2008).
Panic Disorder Severity Scale-Self Report (PDSS-SR, Shear et al., 2001)
was designed to measure participant's level of panic symptoms. The scale is onedimensional and the total score rages from 0 to 28. The 5-item scale has good
internal consistency and construct validity (Shear et al., 2001).
3.2. SECONDARY OUTCOME MEASURES

Work and Social Adjustment Scale (WSAS, Mundt et al., 2002) was designed
to measure symptoms interference in work, home management, leisure and family
relationships. The 5-item scale was successfully used in previous studies (Brown &
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Barlow, 1995). The scale is one-dimensional and the total score ranges from 0 to 40.
Low scores are associated with higher levels of functioning (less interference of
clinical symptoms) while high scores are associated with lower levels of functioning
(or higher interference of clinical symptoms).
Beck Depression Inventory-II (BDI-II, Beck et al., 1996) was designed to
measure participant's level of depression. The scale is one-dimensional and the
total score ranges from 0 to 63. The 21-item scale is a widely used screening
instrument of current depression. The data for scale’s reliability and validity were
reported in clinical samples (Beck et al., 1996, Storch et al., 2004) and the scale is
also considered an evidence-based outcome measure (Person & Fresco, 2008).
Penn State Worry Questionnaire (PSWQ, Meyer et al., 1990) was designed
to measure participant’s level of generalized anxiety or worry. The scale is
one-dimensional and the total score ranges from 16 to 80. The 16-item scale has
very good psychometric properties (Molina & Borkovec, 1994) and the scale is
considered an evidence-based outcome measure (Gervais & Dugas, 2008).
Anxiety Sensitivity Index 16 (ASI 16, Reiss et al., 1986) was designed to measure
participant’s level of anxiety sensitivity. The scale is one-dimensional and the total
score rages from 0 to 64. The 16-item scale assesses fear of anxiety-related
symptoms. The instrument has a high internal consistency (Reiss et al., 1986) and
test-retest reliability (Maller & Reiss, 1992) and can be considered an evidence-based
outcome measure (Keller & Craske, 2008).
Self-Concept Clarity Scale (SCCS, Campbell et al., 1996) was designed to
measure participant’s level of their Self-Concept Clarity. The scale is one-dimensional
and the total score rages from 12 to 60. The 12-item scale was used to measure
the extent in which an individual perceives that his personal beliefs and behaviors
are coherent and stable across various roles, contributing to the clarity of the
self-concept. Each item is scored from 1 (totally disagree) to 5 (totally agree). Most
items need reverse scoring.
New General Self-Efficacy Scale (NGSE, Chen et al., 2001) was designed to
measure participant's level of Self-Efficacy. The scale is one-dimensional and
the total score rages from 8 to 40. The 8-item scale has each item scored from
1 (totally disagree) to 5 (totally agree). The higher the score, the higher the level of
self-efficacy.
Unconditional Self-Acceptance Questionnaire (USAQ, Chamberlain & Haaga,
2001) was designed to measure participant’s level of unconditional Self-Acceptance.
The scale is one-dimensional and the total score rages from 20 to 140. The 20-item
questionnaire measures the extent to which people accept themselves independently of
their self-evaluation. Each item is scored on a scale from 1 (almost always untrue)
to 7 (almost always true). Some items need reverse scoring.
Overall Anxiety Severity and Impairment Scale (OASIS, Norman et al., 2006)
was designed to measure participant’s level of overall anxiety. The scale is
one-dimensional and the total score rages from 0 to 20. The 5-item questionnaire
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captures anxiety-related symptom severity and impairment across anxiety disorders
and has good psychometric proprieties (Norman et al., 2006, Norman et al., 2011).
Overall Depression Severity and Impairment Scale (ODSIS, Bentley et al., 2014)
was designed to measure participant’s level of overall depression. The scale is
one-dimensional and the total score rages from 0 to 20. It is also a 5-item
instrument meant to measure severity and impairment of depressive symptoms. The
scale demonstrated high internal consistency and good convergent and discriminant
validity (Bentley et al., 2014).
Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES, Rosenberg, 1965) was designed to measure
participant’s level of Self-Esteem. The scale is one-dimensional and the total score
rages from 10 to 40. The scale is the most widely used 10-item instrument to
measure self-esteem. Each item is scored on a scale from 0 (strongly disagree) to
3 (strongly agree). Five items need reverse scoring. The higher the total score,
the more favorable people evaluate themselves.
Self-Compassion Scale (SCS, Neff, 2003) was designed to measure participant’s
level of their Self-Compassion. The scale is multidimensional and the total score
rages from 26 to 130. On the 26-item scale each item is scored from 1 (almost never) to
5 (almost always). The scale contains six subscales: self-kindness, self-judgment,
common humanity, self-isolation, mindfulness and over-identification. Neff, Whittaker
and Karl (2017) suggest that a total score could be used as an overall measure of
self-compassion.
Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ, Hollon & Kendall, 1980) was designed
to measure depressogenic thoughts frequency. The scale can be used in depression
studies to examine the impact of cognitive therapy. On the 15-item scale each item
is scored from 1 (never) to 5 (almost always). We used a shortened version of the
scale, which originally has 30 items, as its psychometric properties show strong
internal consistency and validity (Netemeyer et al., 2002).
Table 1
Alfa Cronbach fidelity coefficient for each instrument
Instrument
BDI
USAQ
RSES
ODSIS
SCS
SCCS
NGSE
PHQ9
GAD7
PDSS

Alfa Cronbach
.892
.861
.910
.931
.894
.892
.935
.852
.883
.921

Alfa Cronbach based
on standardized items
.896
.860
.909
.932
.895
.894
.935
.851
.885
.921

Number of items
21
20
10
5
16
12
8
9
7
7
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Table 1 (continued)

Instrument

Alfa Cronbach

PSWQ
SPIN
WSAS
ASI
ATQ
OASIS

.904
.927
.818
.921
.949
.877

Alfa Cronbach based
on standardized items
.906
.927
.820
.920
.949
.879

Number of items
16
17
5
16
16
5

4. STATISTICAL ANALYSIS
4.1. RESULTS

The table with descriptive values below shows that there is a difference
between the averages within each group, both in terms of decreasing clinical
symptoms and in terms of increasing the values of the self-components. There is
also a difference between the averages of those who completed the treatment
(completers) and those who gave up along the way (intend to treat); those who
reached the end have much better results.
Table 2
Descriptive values for each treatment group
Outcome
PHQ9
Baseline
Post-intervention
SPIN
Baseline
Post-intervention
PSWQ
Baseline
Post-intervention
BDI-II
Baseline
Post-intervention
BDI-II suicide
Baseline
Post-intervention
WSAS
Baseline
Post-intervention
PDSS
Baseline
Post-intervention

Completers M (SD)
Treatment
Control
(n = 47)
(n = 50)

Intend to treatM (SD)
Treatment
Control
(n = 143)
(n = 141)

13.51 (6.04)
7.39 (5.76)

14.22 (6.26)
6.97 (4.84)

13.51 (6.04)
10.43 (6.59)

14.22 (6.26)
11.27 (7.16)

32.44 (14.55)
24.55 (13.32)

33.75 (14.30)
21.93 (14.06)

32.44 (14.55)
27.66 (14.58)

33.75 (14.30)
27.78 (15.05)

61.99 (9.42)
54.28 (10.90)

62.29 (9.35)
51.47 (10.37)

61.99 (9.42)
57.46 (11.07)

62.29 (9.35)
56.76 (11.49)

24.88 (10.17)
11.06 (10.42)

25.68 (11.31)
10.42 (8.95)

24.88 (10.17)
18.09 (13.17)

25.68 (11.31)
18.51 (13.32)

0.33 (0.53)
0.15 (0.46)

0.37 (0.59)
0.10 (0.31)

0.33 (0.53)
0.23 (0.47)

0.37 (0.59)
0.26 (0.51)

17.65 (8.23)
10.51 (8.47)

17.26 (8.75)
8.97 (8.09)

17.65 (8.23)
13.77 (9.07)

17.26 (8.75)
13.77 (9.64)

5.91 (5.93)
3.81 (4.78)

6.99 (6.24)
3.16 (4.34)

5.91 (5.93)
4.73 (5.41)

6.99 (6.24)
5.24 (5.96)
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Table 2 (continued)

Outcome
ASI
Baseline
Post-intervention
GAD
Baseline
Post-intervention
ATQ
Baseline
Post-intervention
ODSIS
Baseline
Mid-intervention
Post-intervention
OASIS
Baseline
Mid-intervention
Post-intervention
USAQ
Baseline
Mid-intervention
Post-intervention
NGSE
Baseline
Mid-intervention
Post-intervention
SCCS
Baseline
Mid-intervention
Post-intervention
RSES
Baseline
Mid-intervention
Post-intervention
SCS
Baseline
Mid-intervention
Post-intervention

Completers M (SD)
Treatment
Control
(n = 47)
(n = 50)

Intend to treatM (SD)
Treatment
Control
(n = 143)
(n = 141)

30.53 (13.84)
23.99 (15.36)

30.35 (13.77)
19.91 (12.46)

30.53 (13.84)
26.24 (14.61)

30.35 (13.77)
26.23 (14.15)

11.67 (5.09)
6.65 (5.74)

12.22 (5.47)
5.75 (4.53)

11.67 (5.09)
9.19 (6.09)

12.22 (5.47)
9.34 (6.10)

47.61 (13.23)
36.51 (15.91)

47.21 (13.58)
31.94 (13.59)

47.61 (13.23)
42.23 (16.03)

47.21 (13.58)
41.21 (16.07)

7.35 (4.38)
4.98 (4.18)
3.68 (4.53)

7.33 (4.94)
4.87 (4.24)
3.18 (4.07)

7.35 (4.38)
5.77 (4.52)
5.28 (4.89)

7.33 (4.94)
5.81 (4.66)
5.40 (4.91)

8.36 (3.89)
6.43 (3.71)
4.91 (3.66)

8.09 (4.19)
6.43 (3.21)
4.28 (3.56)

8.36 (3.89)
6.79 (3.87)
6.11 (4.06)

8.09 (4.19)
7.02 (3.68)
5.99 (4.17)

67.41 (16.71)
73.52 (19.07)
82.82 (21.37)

67.17 (17.99)
74.08 (17.91)
83.76 (18.95)

67.41 (16.71)
72.06 (17.68)
75.84 (20.28)

67.17 (17.99)
71.14 (17.97)
74.70 (20.23)

26.19 (7.57)
29.14 (7.30)
31.36 (7.82)

25.71 (8.35)
28.26 (6.31)
32.61 (4.78)

26.19 (7.57)
28.37 (7.47)
29.39 (8.22)

25.71 (8.35)
27.66 (6.94)
29.35 (7.16)

31.59 (10.85)
34.40 (10.56)
39.28 (12.26)

32.95 (10.72)
34.01 (10.61)
42.28 (11.10)

31.59 (10.85)
33.23 (11.00)
35.46 (12.12)

32.95 (10.72)
33.46 (10.49)
36.67 (11.79)

23.41 (5.31)
26.03 (5.55)
27.77 (5.57)

23.41 (5.56)
25.47 (5.17)
29.13 (5.58)

23.41 (5.31)
25.18 (5.57)
25.84 (6.08)

23.41 (5.56)
24.77 (5.43)
26.21 (6.27)

62.12 (15.77)
71.67 (19.31)
80.21 (22.43)

60.86 (17.52)
70.54 (16.95)
82.01 (20.69)

62.12 (15.77)
69.18 (18.78)
73.32 (21.40)

60.86 (17.52)
67.74 (17.52)
71.97 (21.31)

We will exemplify below, through the graphs of several outcomes, the way in
which the clinical symptoms decreased, respectively the levels of the self-concepts
improved, for all the participants.
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According to ANOVA tests, we have statistically significant values within
each treatment group, for each category of symptoms separately, measured with
different instruments. It can be seen how the symptoms decreased from pretest,
to midtest and to posttest for each clinical and nonclinical condition.
In the case of the self-concept dimensions, we also have statistically significant
values within each treatment group, it can be seen how all five measured dimensions
increased in value: unconditional self-acceptance, self-compassion, self-esteem,
self-concept clarity and self-efficacy.
On the other hand, the values of the ANOVA tests are statistically insignificant
when we talk about the comparison between the two intervention groups. There are
no differences between the two types of interventions applied in the therapeutic
program.
Regarding the size of the effect, inside each group it is observed how the
effect is greater in the case of the participants who carried the program to the end,
than in the case of those who gave up along the way. In the situation of comparing
the two intervention groups, the value of the effect size is not significant.
Table 3
The effect size inside each treatment group and between the two groups
Within
Outcome

Model
F (df)
Completers

PHQ9

Intent to
treat
Completers

SPIN

Intent to
treat
Completers

PSWQ

Intent to
treat
Completers

BDI-II

BDI-II
suicide

Intent to
treat
Completers
Intent to
treat
Completers

WSAS

Intent to
treat

126.44
(1, 146)
90.63
(1, 275)
88.42
(1, 148)
69.50
(1, 276)
133.12
(1, 147)
94.10
(1, 275)
223.58
(1, 150)
134.00
(1, 277)
21.03
(1, 150)
19.89
(1, 277)
89.29
(1, 142)
68.93
(1, 279)

P
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001

Withingroup
Cohen’s d
(95% CI)
SELF

Withingroup
Cohen’s d
(95% CI)
PsiTad

Within X
Intervention
type
F (df)

P

1.04
(.73, 1.34)
.49
(.33, .64)
.56
(.32, .81)
.33
(.20, .46)
.75
(.49, 1.01)
.43
(.29, .58)
1.34
(1.00, 1.69)
.56
(.41, .71)
.36
(.11, .61)
.20
(.05, .34)
.86
(.52, 1.19)
.45
(.28, .61)

1.28
(.97, 1.58)
.43
(.31, .56)
.83
(.64, 1.03)
.41
(.29, .52)
1.09
(.83, 1.36)
.52
(.38, .66)
1.47
(1.17, 1.76)
.57
(.44, .71)
.49
(.30, .69)
.19
(.10, .29)
.98
(.72, 1.24)
.38
(.26, .49)

0.068
(1, 146)
0.016
(1, 275)
1.622
(1, 148)
1.275
(1, 276)
1.889
(1, 147)
1.405
(1, 275)
0.243
(1, 150)
0.179
(1, 277)
0.025
(1, 150)
0.029
(1, 277)
0.071
(1, 142)
0.190
(1, 279)

.795
.899
.205
.260
.171
.237
.622
.672
.875
.865
.790
.664

Betweengroup
Cohen’s d
(95% CI)
-.19
(-.51, .13)
.03
(-.21, .26)
-.31
(-.63, .01)
-.11
(-.12, .35)
-.32
(-.64, .01)
-.12
(-.12, .35)
-.14
(-.45, .18)
-.04
(-20, .27)
-.18
(-.49, .14)
-.03
(-.21, .26)
-.13
(-.45, .20)
.05
(-.18, .29)
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Table 3 (continued)

Within
Outcome

Model
F (df)
Completers

PDSS

Intent to
treat
Completers

ASI
GAD

Intent to
treat
Completers
Intent to
treat

ATQ

Completers
Intent to
treat

ODSIS

Completers
Intent to
treat

OASIS

Completers
Intent to
treat

USAQ

Completers
Intent to
treat

NGSE

Completers
Intent to
treat

SCCS

Completers
Intent to
treat

RSES

Completers
Intent to
treat

SCS

Completers
Intent to
treat

46.55
(1, 145)
40.66
(1, 274)
82.37
(1, 142)
64.62
(1, 280)
107.74
(1, 144)
79.83
(1, 274)
106.33
(1, 141)
77.85
(1, 279)
52.08
(2, 139)
44.35
(2, 279)
68.07
(2, 140)
54.16
(2, 279)
48.59
(2, 137)
46.88
(2, 276)
41.81
(2, 137)
39.78
(2, 273)
44.37
(2, 138)
33.08
(2, 273)
60.544
(2, 138)
51.40
(2, 279)
54.83
(2, 139)
49.85
(2, 273)

P
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001

Withingroup
Cohen’s d
(95% CI)
SELF
.38
(.17, .59)
.21
(.10, .32)
.44
(.27, .61)
.30
(.20, .40)
.92
(.63, 1.21)
.44
(.29, .58)
.75
(.51, 1.00)
.36
(.23, .48)
.82
(.57, 1.08)
.44
(.30, .58)
.91
(.63, 1.20)
.57
(.41, .72)
.78
(.57, .99)
.44
(.31, .57)
.67
(.44, .91)
.40
(.27, .54)
.66
(.41, .91)
.33
(.19, .48)
.80
(.55, 1.05)
.42
(.29, .55)
.92
(.61, 1.23)
.58
(.40, .76)

Withingroup
Cohen’s d
(95% CI)
PsiTad
.68
(.46, .89)
.29
(.18, .39)
.79
(.57, 1.01)
.29
(.19, .40)
1.28
(.93, 1.63)
.49
(.34, .65)
1.12
(.86, 1.39)
.39
(.28, .51)
.90
(.67, 1.13)
.39
(.27, .52)
.97
(.72, 1.22)
.50
(.35, .65)
.90
(.67, 1.13)
.39
(.27, .51)
.96
(.67, 1.25)
.46
(.32, .61)
.85
(.63, 1.08)
.33
(.20, .46)
1.03
(.78, 1.28)
.47
(.34, .60)
1.10
(.78, 1.41)
.56
(.40, .72)

Within X
Intervention
type
F (df)

P

1.599
(1, 145)
1.498
(1, 274)
0.004
(1, 142)
0.029
(1, 280)
1.086
(1, 144)
0.694
(1, 274)
0.564
(1, 141)
0.239
(1, 279)
0.017
(2, 139)
0.065
(2, 279)
1.071
(2, 140)
1.542
(2, 279)
0.105
(2, 137)
0.146
(2, 276)
1.929
(2, 137)
1.197
(2, 273)
1.603
(2, 138)
0.918
(2, 273)
4.519
(2, 138)
3.249
(2, 279)
0.154
(2, 139)
0.028
(2, 273)

.208
.222
.952
.865
.299
.406
.454
.625
.983
.937
.346
.216
.901
.864
.149
.304
.205
.401
.013
.040
.857
.972

Betweengroup
Cohen’s d
(95% CI)
-.35
(-.67, -.03)
-.15
(-.08, .39)
-.37
(-.69, -.04)
.02
(-.21, .25)
-.25
(-.57, .07)
-.08
(-.15, .32)
-.32
(-.65, .01)
-.06
(-.18, .29)
-.12
(-.44, .21)
.04
(-.20, .27)
-.10
(-.42, .23)
-.04
(-.19, .28)
-.07
(-.40, .25)
.07
(-.17, .30)
-.23
(-.55, .10)
-.07
(-.17, .31)
-.16
(-.48, .16)
.02
(-.22, .25)
-.27
(-.59, .06)
-.09
(-.15, .32)
-.21
(-.53, .12)
.00
(-.23, .24)

17

Online Delivered Transdiagnostic Intervention Program

197

There are also no significant differences between groups, either in terms of
the number of solved modules or in terms of the credibility of the treatment.
The questions were the following:
1. How logical do you think it is a method of delivering a treatment on the
internet?
2. How confident are you that the program will help you to manage better
your emotions?
3. Would you recommend this program to a friend with the same emotional
difficulties?
4. How effective is this program in managing other uncomfortable emotions?
5. How confident are you that you will make improvements at the end of this
program?
Also, in the final part, the participants were asked about the level of
satisfaction with the treatment they received. The questions were the following:
1. Overall, how satisfied are you with the treatment you received?
2. How would you evaluate the quality of the information that were
provided?
3. How satisfied were you with the timing of the treatment program?
4. How many modules did you fully understand?
5. Please, estimate the average number of hours you spent in a week in the
program.
6. How demanding were the activities?
7. The program helped me approach my problems more effectively.
8. How logical seemed to you the method that we used?
9. How confident would you be to recommend this method of treatment?
The values of the independent t tests for the answers of the participants from
the two intervention groups, to the questions of the questionnaire regarding the
level of the satisfaction with the treatment they received, are statistically insignificant.
Table 4
Level of participants’ satisfaction with the received treatment

Outcome
Number of completed modules
How logical do you think it is a
method of delivering a treatment on
the internet?
How confident are you that the
program will help you to manage
better your emotions?
Would you recommend this program
to a friend with the same emotional
difficulties?

Treatment (Self)
M (SD)
5.97 (3.08)

Control (PsiTad)
M (SD)
5.60 (3.17)

8.18 (1.78)

8.22 (1.85)

7.45 (2.02)

7.66 (1.89)

8.16 (1.82)

8.21 (1.89)
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Table 4 (continued)

Outcome

Treatment (Self)
M (SD)

Control (PsiTad)
M (SD)

7.31 (1.92)

7.35 (1.86)

7.81 (1.71)

7.74 (1.77)

4.35 (.75)

4.40 (.70)

4.60 (.92)

4.52 (.97)

2.54 (.83)

2.58 (.84)

7.01 (1.88)

7.16 (1.88)

4.79 (4.29)

4.95 (4.98)

2.78 (.65)

2.77 (.75)

3.47 (.55)

3.38 (.63)

8.25 (1.89)

8.08 (2.07)

8.52 (1.77)

7.94 (2.67)

How effective is this program in
managing
other
uncomfortable
emotions?
How confident are you that you will
make improvements at the end of
this program?
Overall, how satisfied are you with
the treatment you received?
How would you evaluate the quality
of the information that were provided?
How satisfied were you with the
timing of the treatment program?
How many modules did you fully
understand?
Please, estimate the average number
of hours you spent in a week in the
program.
How demanding were the activities?
The program helped me approach
my problems more effectively.
How logical seemed to you the
method that we used?
How confident would you be to
recommend this method of treatment?

After 6 months from the end of the treatment program, we performed the
follow-up measurements. As it can be seen below, there are no statistically
significant differences between the two treatment groups for any measurement.
Table 5
Follow-up measurements

Group Descriptives
SCStotal_F
RSEStotal_F
SCCStotal_F
NGSEtotal_F

Group
PsiTAD
SELF
PsiTAD
SELF
PsiTAD
SELF
PsiTAD
SELF

N
35
31
34
29
36
33
35
32

Mean
83.486
82.935
29.441
29.103
44.500
44.182
31.457
32.656

SD
20.932
24.802
5.986
6.951
8.856
11.796
6.792
6.646

SE
3.538
4.455
1.027
1.291
1.476
2.053
1.148
1.175
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Table 5 (continued)

Group Descriptives
PHQ9total_F
GAD7total_F
ATQtotal_F
USAQ_Total_F
ASItotal_F
PDSSTotal_F
WSAStotal_F
BDIIITotal_F
BDIIISuicid_F
PSWQTotal_F
SPINTOTAL_F
ODSISTotal_F
OASISTotal_F

Group
PsiTAD
SELF
PsiTAD
SELF
PsiTAD
SELF
PsiTAD
SELF
PsiTAD
SELF
PsiTAD
SELF
PsiTAD
SELF
PsiTAD
SELF
PsiTAD
SELF
PsiTAD
SELF
PsiTAD
SELF
PsiTAD
SELF
PsiTAD
SELF

N
37
33
36
33
34
30
34
29
34
29
38
33
34
30
43
36
43
36
40
36
39
35
35
29
35
30

Mean
5.568
5.697
5.500
5.212
31.118
31.233
86.853
83.138
16.176
19.828
2.105
2.000
7.441
8.867
8.721
9.194
0.093
0.111
49.525
53.056
20.077
22.057
3.171
2.586
3.629
3.133

SD
5.036
5.955
5.273
5.171
13.595
16.156
19.176
19.915
13.442
15.031
3.593
3.437
8.027
8.625
9.437
9.374
0.294
0.523
10.551
12.737
13.857
15.518
4.211
3.905
3.797
3.401

SE
0.828
1.037
0.879
0.900
2.332
2.950
3.289
3.698
2.305
2.791
0.583
0.598
1.377
1.575
1.439
1.562
0.045
0.087
1.668
2.123
2.219
2.623
0.712
0.725
0.642
0.621

These results show that whether you perform a specific therapeutic
intervention dedicated to the self-concepts or simply perform a classic intervention
for clinical emotional problems, the self-parameters will modify in order to
increase their level.
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Table 6
The effect size at follow-up measurements

Independent Samples T-Test
SCStotal_F
RSEStotal_F
SCCStotal_F
NGSEtotal_F
PHQ9total_F
GAD7total_F
ATQtotal_F
USAQ_Total_F
ASItotal_F
PDSSTotal_F
WSAStotal_F
BDIIITotal_F
BDIIISuicid_F
PSWQTotal_F
SPINTOTAL_F
ODSISTotal_F
OASISTotal_F

t
0.098
0.207
0.127
-0.729
-0.098
0.229
-0.031
0.753
-1.018
0.126
-0.685
-0.223
-0.194
-1.321
-0.580
0.572
0.550

df
64.000
61.000
67.000
65.000
68.000
67.000
62.000
61.000
61.000
69.000
62.000
77.000
77.000
74.000
72.000
62.000
63.000

p
0.922
0.837
0.899
0.468
0.922
0.820
0.975
0.454
0.313
0.900
0.496
0.824
0.847
0.191
0.564
0.570
0.584

Cohen’s d
0.024
0.052
0.031
-0.178
-0.024
0.055
-0.008
0.190
-0.257
0.030
-0.171
-0.050
-0.044
-0.303
-0.135
0.144
0.137

Note. Student’s t-test.
5. CONCLUSIONS

This study has a non-inferiority design because we started from the idea that
we have two types of interventions that have a common segment: the therapeutic
program for clinical anxiety and depression. We added some techniques to one of
the interventions to produce changes at the level of self-concepts: self-compassion,
unconditional self-acceptance, self-esteem, self-concept clarity, self-efficacy.
At the end of the study, there were no statistically significant differences
between the two intervention groups for any of the 17 measurements; neither
post-test nor follow-up. All statistically significant differences existed only within
each treatment group, showing the progress made by all participants throughout the
therapeutic program. The beneficial effects on their mental state, the decrease of
the symptoms from anxiety and depression and the raising of the self parameters
were preserved even at 6 months after the end of the interventions, for both groups.
The major final conclusion of this study is that whether or not, in an
intervention dedicated to reduce the symptoms of anxiety and depression, we
perform a specific intervention to increase the level of some self-concepts, the
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latter will modify anyway in an ascending direction. This happens because after
any correctly implemented psychological intervention, the patients will adapt to
new life situations helped by the process they went through and there happened
beneficial changes in themselves, precisely to facilitate this process of inner
healing and adaptive functioning in the outside world.
Received: 25.04.2022
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REZUMAT
Context și obiective: În ultimii ani, programele terapeutice livrate online au început să se
dezvolte din ce în ce mai mult. Cu toate acestea, nu există multe studii clinice care să compare
eficacitatea a două intervenții clinice, ambele furnizate online. Scopul principal al acestui studiu a fost
de a investiga eficacitatea și acceptabilitatea unei intervenții transdiagnostice online, vizând simptomele
clinice ușoare până la moderate de anxietate și depresie și subliniind schimbările care au loc la nivelul
structurilor sinelui. Scopul secundar a fost de a compara această intervenție cu o intervenție
transdiagnostic standard în anxietate și depresie, într-un studiu randomizat de noninferioritate.
Metodă: Un total de 284 de participanți au fost repartizați aleatoriu într-una dintre cele două
intervenții. Eficacitatea unui tratament cognitiv-comportamental transdiagnostic a fost comparată cu o
altă versiune a acestuia, în care s-au adăugat noi tehnici de intervenție, subliniind importanța
îmbunătățirii unor dimensiuni ale conceptului de sine, în reducerea simptomelor de anxietate și
depresie. Pentru a demonstra acest lucru, designul studiului a inclus două grupuri de intervenție activă.
Un protocol standard de intervenție transdiagnostic a fost livrat unui grup (n=141) și o
versiune îmbunătățită a aceluiași protocol transdiagnostic a fost aplicat celuilalt grup (n=143). Noile
tehnici adăugate au vizat unele concepte ale sinelui: autocompasiunea, acceptarea necondiționată de
sine și stima de sine. Prin urmare, scopul principal al studiului a fost de a testa simultan eficacitatea
acestor două abordări transdiagnostice, în reducerea simptomelor de anxietate și depresie și
îmbunătățirea conceptelor de sine menționate mai sus.
Rezultate: Atât analiza celor care au început tratamentul, dar s-au oprit pe parcurs, cât și cea a
celor care au finalizat tratamentul nu au dat nicio diferență semnificativă între grupuri, pentru niciuna
dintre măsurătorile postintervenții. La posttratament, ambele condiții de intervenție au evidențiat
modificări semnificative ale simptomelor, în comparație cu situația de dinainte de intervenție.
Mărimile efectului în interiorul grupului, pentru scăderea anxietății (GAD7), au fost: într-un grup de
intervenție (d=0,92) și în celălalt grup de intervenție (d=1,28) şi pot fi considerate ridicate. Mărimile
efectului în interiorul grupului, pentru scăderea depresiei (BDI-II), au fost: într-un grup de intervenție
(d=1,34) și în celălalt grup de intervenție (d=1,47) și pot fi, de asemenea, considerate ridicate.
La 6 luni de la tratament, rezultatele au rămas stabile în ambele grupuri de intervenție.
Concluzii: Nu am găsit diferențe semnificative statistic între cele două grupuri de intervenție,
nici la măsurătorile de la posttest, nici la cele de follow-up, astfel încât creșterea nivelului conceptelor
de sine apare în ambele situații, indiferent dacă facem o intervenție directă în acest sens sau dacă
realizăm o intervenţie clasică în anxietatea şi depresia clinică.
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Abstract
This paper summarizes the results of an exploratory study that focuses on social distance
toward LGBT people compared to other minority groups. One hundred and twenty university students
from Romania and 80 university students from the Republic of Moldova completed a tool inspired by
the Social Distance Scale (E. S. Bogardus), respectively a scale (14 items) for measuring stereotypes
and prejudices about people with homosexual orientation. Compared to participants from Romania,
those from the Republic of Moldova showed a significantly greater social distance toward homosexual,
bisexual or transsexual people. For both Romania and the Republic of Moldova, the participants
showed a greater social distance toward people with homosexual orientation than toward people with
another racial or ethnic origin. In contrast, in both countries, the social distance toward people with
homosexual orientation was smaller than the social distance from drug users and alcoholics. For
Romania, contact or friendship with a lesbian/gay person and the orientation toward liberal ideology
had significant effects on the social distance toward LGBT people. Also, there were some differences
between the participants from the two countries in terms of the frequency of stereotypes and
prejudices about people with homosexual orientation.
Cuvinte-cheie: persoane LGBT, distanță socială, studenți, România, Republica Moldova.
Keywords: LGBT people, social distance, university students, Romania, Republic of Moldova.
1. INTRODUCERE

În jargonul social, cultural și științific internațional, binecunoscutul acronim
LGBT este utilizat pentru abrevierea expresiei în limba engleză ,,Lesbian, Gay,
Bisexual, and Transgender people”. Este vorba despre persoane care au o altă
orientare sexuală decât cea predominantă (heterosexuală) și/sau o altă identitate de
gen decât sexul biologic stabilit la naștere. Termenul umbrelă LGBT este utilizat și
pentru denumirea comunității persoanelor lesbiene, gay, bisexuale sau transgen.
Prezentul articol oferă o incursiune empirică în problematica distanței sociale față
Doctorand, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Str. Vlaicu Pîrcălab, Nr. 52,
Chișinău, Republica Moldova, 2012; E-mail: gabriel.bulboaca.ro@gmail.com.
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de persoanele LGBT, respectiv a stereotipurilor și prejudecăților referitoare la
persoanele cu orientare homosexuală în rândul studenților din România și
Republica Moldova. Pentru o mai bună înțelegere a subiectului abordat, considerăm că
sunt necesare câteva clarificări conceptuale și terminologice.
În sens generic, conceptul referitor la identitatea de gen se referă la sentimentul
unei persoane care se percepe pe ea însăși (și, eventual, se poate exprima) ca fiind
femeie, bărbat, ambele, o persoană transgen sau niciuna dintre aceste variații
(APA, 2006). Persoanele a căror identitate de gen coincide cu sexul biologic
atribuit la naștere se numesc cisgen. Atunci când identitatea de gen și sexul atribuit
la naștere nu sunt congruente, o persoană se poate identifica pe ea însăși ca fiind
transgen sau ca făcând parte dintr-o altă categorie referitoare la identitatea de gen
(de exemplu, persoane nonbinare sau persoane a căror identitate de gen este fluidă)
(Gainor, 2000). Un alt concept-cheie, și anume exprimarea genului, se referă la
modul în care o persoană își comunică propriul gen într-un anumit context cultural
prin aparența fizică, îmbrăcăminte, exprimarea verbală și nonverbală, manierele
sociale, comportamentele, interesele sau activitățile sale (APA, 2012). Exprimarea
genului poate fi sau nu în concordanță cu identitatea și rolurile de gen prescrise
social (APA, 2012; Kirkup, 2018).
Astăzi, se recunoaște că identitatea de gen poate fi relaționată cu rolurile de
gen și exprimarea genului, dar nu se reduce numai la aceste două dimensiuni.
De exemplu, o femeie care își asumă roluri de gen rezervate tradițional bărbaților
nu este neapărat o persoană transgen, atâta vreme cât aceasta se autoidentifică ca
fiind femeie. Deoarece identitatea de gen reprezintă o structură psihică (internă),
această dimensiune a personalității și funcționării unui individ nu este neapărat
vizibilă pentru alții.
Orientarea sexuală se referă la sexul indivizilor de care o persoană se simte
atrasă din punct de vedere sexual sau romantic (APA, 2012). Categoriile tipice ale
orientării sexuale includ atracția față de indivizii de sex opus (persoanele heterosexuale),
de același sex (femeile lesbiene și bărbații gay) sau de ambele sexe (persoanele
bisexuale). Deși aceste categorii operaționale de bază continuă să fie utilizate pe
scară largă, cercetările au sugerat că nu întotdeauna orientarea sexuală poate fi
încadrată în acestea, ci se exprimă printr-un continuum. De exemplu, o persoană
predominant heterosexuală poate avea ocazional și experiențe sexuale sau romantice cu
o altă persoană de același sex. De asemenea, o persoană poate fi asexuală (nu se
simte atrasă nici de femei, nici de bărbați) sau pansexuală (se simte atrasă sexual
sau emoțional de orice persoană, indiferent de sexul biologic și/sau identitatea de
gen a acesteia).
Distanța socială este un concept clasic în domeniul psihosociologiei. În sens
foarte general, aceasta desemnează gradul înțelegerii și al afecțiunii pe care persoanele
le simt unele față de altele (Bogardus, 1925). Este vorba despre măsura în care
indivizii umani experimentează un sentiment de familiaritate (apropiere și intimitate)
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sau nefamiliaritate (distanțare și diferențiere) între ei și membrii unor grupuri sociale,
etnice, ocupaționale sau religioase diferite de ale lor (Hodgetts și Stolte, 2014).
Într-o accepțiune mai tehnică, distanţa socială se referă la un interval cu o mărime
variabilă care separă într-un anumit spaţiu social poziţiile a două sau mai multe
persoane care aparţin unor clase sociale, confesiuni religioase, caste profesionale,
etnii, culturi sau rase diferite (Besnard, 1996). Cu alte cuvinte, distanța socială
exprimă măsura în care indivizii umani în general și, în special, cei care aparțin
unor grupuri diferite acceptă sau resping posibilitatea interacțiunilor sociale. Având
în vedere semnificațiile pe care le-am enumerat, putem conceptualiza distanța
socială față de persoanele LGBT prin gradul în care persoanele heterosexuale
acceptă sau resping posibilitatea interacțiunilor sociale cu (și a apropierii față de)
persoanele lesbiene, gay, bisexuale sau transgen. Considerăm că un nivel ridicat al
distanței sociale este indicator al atitudinilor negative pe care persoanele heterosexuale
le pot manifesta față de grupul minoritar reprezentat de persoanele LGBT. Într-un
studiu prin care au investigat relațiile dintre contactul ocazional (de exemplu, faptul
de a cunoaște o astfel de persoană), distanța socială (contactul social dorit) și
atitudinile față de persoanele lesbiene, gay sau transgen în rândul a 1217 studenți
din Italia, Spania și SUA, M. G. F. Worthen, A. Tanzilli, C. Caristo și V. Lingiardi
(2019) au identificat relații consistente între indicatorii distanței sociale și diferențele
interculturale în ceea ce privește atitudinile față de persoanele lesbiane, gay sau
transgen.
În ştiinţele sociale, stereotipurile se referă la credinţele generalizate pe care
membrii unui grup majoritar le împărtăşesc despre caracteristicile psihosociale
şi/sau comportamentale ale unor grupuri sociale diferenţiate după anumite criterii
(sex, vârstă, religie, background etnic/rasial, orientare sexuală, stare a sănătății, stil
de viaţă etc.). Astfel de credinţe sunt mai mult sau mai puţin cristalizate şi fixate în
imagini-şablon schematizate, preconcepute. Stereotipurile nu se bazează pe observarea
directă şi interacţiunea sistematică cu grupurile sociale vizate, ci pe moduri de gândire
apriorice, rutinizate, arbitrare şi durabile în timp (Gheorghe, 1993). De-a lungul
istoriei moderne, persoanele cu orientări nonheterosexuale au fost stigmatizate,
demonizate sau portretizate prin apelul la stereotipuri nerealiste care au inclus
etichete, precum persoane anormale, bolnavi mintal, persoane incapabile din punct
de vedere intelectual şi social sau indivizi care contribuie la degradarea societăţii
(Renzetti şi Edleson, 2008).
În sens larg, prejudecata se referă la o judecată care nu are o bază raţională
şi, de cele mai multe ori, este eronată. Atunci când vizează o persoană sau un grup
de persoane, prejudecăţile sunt opinii (în general negative), mai mult sau mai puţin
explicite, pe care un individ şi le formează la un moment dat, fără să le verifice
critic (Filipescu, 1993). Asemenea stereotipurilor, de care trebuie diferenţiate,
prejudecăţile sunt însoţite de emoții și sentimente pregnant negative (de exemplu,
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anxietate, dispreț, ură etc.), pe care o persoană le poate activa în relație cu
fenomenul social vizat sau cu indivizii dintr-un anumit grup-ţintă. Prejudecăţile
contribuie la activarea cognitivă a stereotipurilor de care sunt strâns legate. Pentru
G.M. Herek (2000), prejudecăţile bazate pe orientarea sexuală se referă la un set de
opinii, credinţe și judecăţi negative, adesea stereotipizate, pe care persoanele
heterosexuale le au cu privire la comportamentul homosexual/bisexual, persoanele
cu orientare homosexuală/bisexuală, respectiv comunităţile de femei lesbiene,
bărbaţi gay şi persoane bisexuale.
Reducerea distanței sociale dintre persoanele heterosexuale și cele care fac
parte din comunitatea LGBT ar putea conduce la diminuarea stereotipurilor și a
prejudecăților bazate pe orientarea sexuală, precum și la o mai mare deschidere din
partea persoanelor heterosexuale spre a înțelege stilul de viață și valoarea socială a
persoanelor care au alte orientări sexuale decât cea predominantă și/sau o altă
identitate de gen decât sexul stabilit la naștere. G.R. Staats (1978) a examinat
impactul pe care conținutul și uniformitatea stereotipului față de persoanele cu
orientare homosexuală îl au asupra distanței sociale față de acest grup social. Peste
530 de studenți au completat o listă bazată pe adjective, respectiv Scala Distanței
Sociale (E.S. Bogardus). Grupul trăsăturilor negative (stereotipizate) care s-au
asociat cu un nivel ridicat al distanței sociale față de persoanele cu orientare
homosexuală a inclus: fricos, viclean, suspicios, cu o gândire insidioasă, prost,
impulsiv, ignorant. La polul opus, apropierea socială de persoanele cu orientare
homosexuală s-a asociat cu un grup mai uniform de trăsături pozitive, și anume:
sensibil, individualist, inteligent, onest, cu o imaginație bogată, îngrijit, rezervat în
relațiile sociale, vigilent, amabil, credincios, politicos și manierat, sofisticat și artistic.
2. PREZENTUL STUDIU
2.1. SCOP

Anchetele de opinie publică europene și naționale, precum și numeroase
cercetări au măsurat atitudinile pe care populația generală le are față de persoanele
LGBT. Investigațiile desfășurate la nivel european au inclus Eurobarometrul,
Studiul Valorilor Europene, precum și Ancheta Socială Europeană (cf. Council of
Europe, 2011). Aceste investigații s-au focalizat pe întrebări referitoare la libertatea
persoanelor lesbiene și gay de a-și trăi propriile vieți așa cum doresc, acceptarea
unei persoane cu orientare homosexuală ca vecin sau la posibilitatea ca o persoană
lesbiană/gay să dețină cea mai înaltă funcție politică în țara de apartenență.
În România, Barometrul Opiniei Publice a evidențiat faptul că 86% dintre
concetățenii chestionați nu-și doreau ca vecin o femeie lesbiană sau un bărbat gay
(cf. Bulboacă, Briceag și Robu, 2021). Acest indicator al distanței sociale față de
persoanele cu alte orientări sexuale decât cea predominantă a ocupat o poziție
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fruntașă alături de valorile pentru alcoolici, persoanele care ispășiseră pedepse
privative de libertate, persoanele care sufereau de HIV/SIDA și rezidenții de etnie
rromă. Pentru perioada 2005–2007, valorile indicatorului la care ne-am referit au
fost 66%, 61%, respectiv 60% (cf. Bulboacă, Briceag și Robu, 2021). Constatările
mai multor sondaje de opinie publică efectuate în perioada 2000–2018 pe eșantioane
reprezentative pentru populația de tineri și adulți evidențiază faptul că românii încă
se situează deasupra mediei țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește
intoleranța față de persoanele cu orientare homosexuală (cf. Bulboacă, 2021).
Studiile realizate în țara noastră evidențiază că vârsta, rezidența și nivelul educației,
religiozitatea, reprezentările pe care respondenții le au despre rolurile tradiționale
ale bărbaților și femeilor, credințele despre instituția căsătoriei și valoarea familiei
etc. se numără printre factorii care diferențiază percepțiile, reprezentările și
atitudinile despre homosexualitate.
O. Voicu, J. Cash şi V. Cojocariu (2016) au publicat un amplu raport de
cercetare care prezintă analiza datelor unui studiu efectuat pe un eşantion stratificat
şi multistadial care a inclus 2090 de cetăţeni din Republica Moldova, cu vârste
peste 15 ani. În cadrul acestuia, au fost investigate percepţiile populaţiei generale
prin sondaj de opinie şi discuţii de grup, precum şi cele ale liderilor de opinie din
mai multe comunităţi prin interviuri individuale aprofundate. Studiul și-a propus să
analizeze din perspectivă socială relația dintre Biserică şi Stat în Republica
Moldova. Unul dintre indicatorii urmăriți a fost nivelul intoleranței față de diverse
grupuri sociale. Respondenţii au fost rugaţi să menţioneze persoanele dintr-o listă
de grupuri, pe care nu le-ar accepta și să le ierarhizeze în funcție de distanţa
socială: să locuiască în Republica Moldova, să locuiască în aceeaşi localitate, să fie
vecin, să fie prieten sau să facă parte din familie. Alături de alcoolici, consumatorii
de droguri şi persoanele care suferă de HIV/SIDA, persoanele cu orientare
homosexuală s-au evidenţiat printre grupurile sociale cel mai puţin tolerate. Astfel,
84 % din totalul respondenţilor nu ar fi acceptat ca o persoană cu orientare
homosexuală să locuiască în Republica Moldova, 89% nu ar fi acceptat ca aceasta
să locuiască în aceeaşi localitate, 94% ar fi respins posibilitatea de a avea ca vecin
o astfel de persoană, 95% nu ar fi acceptat să aibă un prieten şi 97% ar fi respins
posibilitatea de a avea o rudă cu orientare homosexuală.
Studiu exploratoriu pe care l-am realizat în populația de studenți din România
și Republica Moldova și-a focalizat atenția pe două dimensiuni: a) măsurarea
distanței sociale față de persoanele LGBT prin comparație cu alte grupuri minoritare
(de exemplu, alcoolici, consumatori de droguri, persoane de altă etnie/naționalitate
sau persoane diagnosticate cu o boală psihică); b) măsurarea prejudecăților și a
stereotipurilor despre persoanele cu orientare homosexuală.
Studenții formează o categorie omogenă a populației generale, care se
caracterizează prin vârste mai tinere, niveluri mai ridicate ale educației, o abilitate
mai bună de informare și de înțelegere a chestiunilor socio-culturale, economice și
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politice complexe, precum și prin deschiderea spre o varietate de experienţe culturale și
interpersonale. În general, studiile confimă faptul că vârsta mai tânără și nivelul
mai ridicat al educației reprezintă doi predictori destul de consistenți ai toleranței
față de femeile lesbiene și bărbații gay (Herek, 2002; Herek și Capitanio, 1996;
Herek și Glunt, 1993; Kelley, 2001). În România și Republica Moldova lipsesc
investigațiile cu privire la distanța socială față de persoanele din comunitatea
LGBT și alți indicatori ai atitudinii față de acest grup social și cultural. Din acest
motiv, considerăm că studiul pe care l-am realizat poate contribui la nuanţarea
hărţii percepţiilor, reprezentărilor și a atitudinilor pe care românii și moldovenii le
au față de persoanele LGBT.
2.2. PARTICIPANȚI ȘI PROCEDURĂ

Datele care vor fi prezentate și analizate în acest articol provin din
prelucrarea răspunsurilor pe care 120 de studenți și masteranzi români, respectiv
80 de studenți și masteranzi din Republica Moldova le-au elaborat pentru itemii
unui protocol standardizat. Acesta a fost administrat în contextul unui studiu mult
mai amplu care se află în derulare și urmărește dimensiunile psiho-socio-culturale
ale homosexualității din perspectiva contemporană românească. Participanții la
prezentul substudiu au fost recrutați prin strategia eșantionării de conveniență din
două centre universitare, și anume Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău
(România) și Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți (Republica Moldova).
Eșantionul din România a inclus 34 de participanți de sex masculin și 86 de
sex feminin. În momentul colectării datelor, participanții aveau vârste cuprinse
între 18 și 48 ani (M = 23.54; mediana = 20; AS = 7.85). Aceștia absolviseră: liceu
cu examen de Bacalaureat – 102, școală postliceală – 7, studii universitare de
licență – 7 sau alte programe de masterat – 4. Participanții erau înscriși la programe
de studii universitare de licență/masterat din domeniile: inginerie – 63, litere – 48,
științe ale educației (programul de studii PIPP) – 9. Au predominat participanții
care practicau cultul religios creștin-ortodox (n = 84). Restul s-au distribuit în
funcție de cultul religios după cum urmează: catolic – 10, romano-catolic – 6,
penticostal – 3, adventist – 2, baptist – 2, fără cult religios – 11, cult religios
neprecizat – 2. 18 s-au declarat ca nefiind persoane religioase, 42 – persoane destul
de religioase și 60 – persoane religioase sau foarte religioase. 46 dintre respondenți
s-au evaluat ca fiind persoane foarte conservatoare, conservatoare sau oarecum
conservatoare. Restul s-au evaluat ca fiind persoane oarecum liberale, liberale sau
foarte liberale.
Eșantionul din Republica Moldova a inclus 8 participanți de sex masculin și
72 de de sex feminin, cu vârste cuprinse între 18 și 47 ani (M = 21.72; mediana = 20;
AS = 4.48). Distribuția participanților în funcție de ultimele studii pe care le
absolviseră s-a prezentat după cum urmează: liceul cu Bacalaureat – 50, școală
postliceală – 23, studii universitare de licență – 6, alte programe de masterat – 1.
Participanții erau înscriși la programe de studii universitare de licență/masterat din
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următoarele domenii: științe ale educației (programul PIPP) – 45, litere – 14,
arte – 11, psihologie – 3 (7 dintre respondenți nu au precizat programul de studii).
Au predominat respondenții creștini-ortodocși (n = 78). Un respondent era baptist
și un altul nu era afiliat la niciun cult religios. 5 dintre participanții din Republica
Moldova s-au declarat ca nefiind persoane religioase, 17 – persoane destul de
religioase și 58 – persoane religioase sau foarte religioase. 38 dintre participanți sau evaluat ca fiind persoane predispuse spre conservatorism, iar restul s-au declarat
ca fiind persoane predispuse spre liberalism.
Eșantioanele din cele două țări nu au diferit în ceea ce privește vârsta
participanților (t = 1.87; p = 0.062) și orientarea pe axa conservatorism-liberalism
(χ2 = 1.65; p = 0.198). În schimb, s-au evidențiat diferențe semnificative din punct
de vedere statistic în ceea ce privește sexul participanților (χ2 = 9.72; p < 0.01),
ultimele studii pe care le absolviseră (χ2 = 21.04; p < 0.001), cultul religios (χ2 = 28.7;
p < 0.001) și autoevaluarea religiozității (χ2 = 10.57; p < 0.01).
51 dintre participanții din România (adică 42.5% din total), respectiv 12
dintre cei din Republica Moldova (adică doar 15% din total) intraseră ocazional în
contact cu o persoană care le declarase că este lesbiană/gay. Mai mult, 21 dintre
participanții din România (17.5% din total) și doar 2 dintre cei din Republica
Moldova (2.5% din total) erau angajați într-o relație de prietenie/amiciție cu o
persoană despre care știau că avea orientare homosexuală. Eșantioanele de participanți
români și moldoveni s-au diferențiat semnificativ atât în ceea ce privește contactul
cu o persoană lesbiană/gay (χ2 = 16.82; p < 0.001), cât și în ceea ce privește
frecvența relației de prietenie/amiciție (χ2 = 10.61; p < 0.01).
Datele au fost colectate din centrele universitare în perioada februarie 2018–
octombrie 2019. Răspunsurile pe care participanții la studiu le-au elaborat pentru
itemii incluși în protocolul standardizat au fost anonime pentru a se controla efectul
dezirabilității sociale.
2.3. INSTRUMENTE ADMINISTRATE PENTRU COLECTAREA DATELOR

Protocolul standardizat care a fost administrat studenților și masteranzilor din
cele două țări a inclus 40 de itemi (cu răspunsuri închise sau deschise) prin care s-a
urmărit: a) caracteristici socio-demografice (sexul, vârsta, ultimele studii pe care
respondenții le absolviseră și programul de studii universitare de licență/masterat
pe care îl urmau); b) cultul religios, respectiv autoevaluarea religiozității (pe o
scală cu patru ancore verbale distribuite gradual de la persoană deloc religioasă
până la persoană foarte religioasă); c) autoevaluarea pe axa conservatorismliberalism prin raportarea respondentului la propriile ideologii și la stilul de viață în
general; participanții au avut la dispoziție o scală cu șase ancore verbale care au
fost distribuite gradual de la persoană foarte conservatoare până la persoană
foarte liberală; d) contactul ocazional, respectiv relația de prietenie/amiciție cu o
persoană lesbiană/gay; e) reprezentarea socială a homosexualității – consemn
standard (4 itemi); f) zona mută a reprezentării sociale a homosexualității – metoda
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substituției (2 itemi); g) distanța socială față de persoanele care fac parte din
diverse grupuri minoritare (11 itemi), și anume persoane cu o altă origine rasială,
persoane de altă etnie/naționalitate, sectanți, persoane cu antecedente penale,
persoane cu orientare homosexuală, consumatori de droguri, persoane care suferă
de o boală psihică, persoane cu orientare bisexuală, persoane care suferă de
HIV/SIDA sau de o altă boală contagioasă, alcoolici, respectiv persoane transsexuale;
h) prejudecățile și stereotipurile despre persoanele cu orientare homosexuală
(14 itemi).
Pentru evaluarea distanței sociale față de membrii comunității LGBT a fost
creat un instrument care valorifică două dintre contribuțiile notabile din domeniul
măsurării atitudinilor sociale. Este vorba despre Social Distance Scale (SDS;
Bogardus, 1925, 1933, 1947), respectiv scala ierarhică sau cumulativă (Guttman,
1944, 1950). Ca instrument pentru măsurare și evaluare, scala este larg utilizată în
diferite ramuri aplicate ale psihologiei și sociologiei, mai ales atunci când se
urmărește cuantificarea diferenţelor individuale şi ierarhizarea respondenților după
gradul în care posedă o anumită trăsătură psiho-comportamentală sau după nivelul
performanţei pe care o obţin într-un anumit tip de sarcină. Instrumentul SDS
măsoară gradul apropierii unei persoane față de membrii altor grupuri rasiale,
etnice, religioase, sociale sau culturale (Bogardus, 1933). SDS este reperul cel mai
vechi și mai frecvent utilizat în domeniul măsurării atitudinilor față de membrii
altor grupuri etnice/rasiale. Instrumentul prezintă cel puțin două avantaje, și anume:
a) poate fi adaptat într-un mod flexibil pentru o varietate de domenii psihosociale
măsurabile; b) este economicos în ceea ce privește timpul necesar administrării și
gestionării răspunsurilor din punct de vedere cantitativ și calitativ.
Principiul general pentru construirea unei scale de tip Bogardus are în vedere
utilizarea unui set variabil de itemi care sunt distribuiți gradual (ierarhic) pe un
continuum ce evoluează de la 0 – excluderea unei persoane de altă
rasă/etnie/religie/condiție psihosocială din țara de origine a respondentului până la
6 – acceptarea posibilității înrudirii prin căsătorie. Expulzarea din țara de origine a
respondentului descrie cea mai nefavorabilă atitudine față de membrii unui grup
minoritar (și corespunde celei mai mari distanțe sociale), în timp ce acceptarea
înrudirii prin căsătorie descrie cea mai favorabilă atitudine (distanță socială scăzută
sau chiar absentă). Între cele două extreme, există cinci posibilități ale contactului
social cu membrii altor grupuri minoritare, și anume: 1 – acceptarea doar ca
vizitatori; 2 – posibilitatea ca unei persoane dintr-un grup minoritar să i se acorde
cetățenia țării de origine a respondentului; 3 – posibilitatea ca o persoană dintr-un
grup minoritar să lucreze în același domeniu ocupațional/aceeași instituție cu cele
ale respondentului; 4 – posibilitatea ca o persoană dintr-un grup minoritar să fie
vecin de stradă/scară de bloc; 5 – posibilitatea stabilirii unei relații de prietenie,
confidență sau apartenență la același club cu o persoană dintr-un grup minoritar.
Itemii instrumentului SDS au fost proiectați pentru a operaționaliza dimensiuni
psihosociale, precum indiferența, ostilitatea, căldura sau acceptarea intimității în
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relațiile dintre o persoană cu un anumit background rasial/etnic/religios/cultural și
membrii altor grupuri minoritare (Bogardus, 1947).
În România, scala propusă de Bogardus a fost adaptată și publicată pentru
prima dată de către S. Chelcea (1994, 2001). Acest autor a utilizat-o într-un amplu
studiu prin care a urmărit atitudinile etnice în rândul românilor. De asemenea,
V. Robu (2011) a utilizat o versiune adaptată pentru un studiu care și-a focalizat
atenția pe distanța socială pe care studenții români o manifestă față de persoanele
cu alte background-uri rasiale decât cel caucazian. În prezentul studiu, versiunea
originală a scalei lui Bogardus a fost modificată și adaptată pentru a se asigura
validitatea aparentă, ținându-se cont de: a) varietatea grupurilor minoritare luate în
considerare, din rândul cărora au făcut parte și persoanele din comunitatea LGBT;
b) populația asupra căreia ne-am focalizat atenția, și anume studenți și masteranzi.
Astfel, itemii referitori la posibilitatea excluderii unei persoane de altă rasă/etnie/orientare
sexuală sau a unei persoane care este diagnosticată cu HIV/SIDA/altă boală
contagioasă sau care suferă de o boală psihică, posibilitatea acceptării unor astfel
de persoane doar ca vizitatori în România, respectiv la posibilitatea acordării
cetățeniei au fost excluși. Țara noastră a ratificat până în prezent toate instrumentele
internaționale din domeniul drepturilor fundamentale ale omului (de exemplu,
Directiva Uniunii Europene cu privire la discriminarea persoanelor la locul de
muncă sau în ceea ce privește accesul la programele de formare profesională pe
motive ce țin de confesiune religioasă, vârstă, dizabilitate sau orientare sexuală).
La cealaltă extremă, itemul referitor la posibilitatea înrudirii prin căsătorie cu o
persoană care face parte dintr-un grup minoritar a fost nuanțat prin înlocuirea
dimensiunii referitoare la mariaj cu cea referitoare la familie (care include și
familia de origine a unei persoane, nu doar cea pe care și-o poate constitui prin
căsătoria liber consfințită la vârsta legală). Ceilalți trei itemi (referitori la posibilitățile
ca o persoană dintr-un anumit grup minoritar să fie vecin, să lucreze în același
domeniu ocupațional/aceeași instituție sau să facă parte din același club) au fost
adaptați după cum urmează: ,,Ați accepta ca o persoană... (participanților le-au fost
indicate grupurile minoritare) să vă fie vecin/coleg de muncă/prieten apropiat?”.
În plus, avându-se în vedere populația- țintă, a fost adăugat itemul referitor la
posibilitatea ca o persoană dintr-un grup minoritar să fie coleg de an/grupă la
facultate.
Pe de altă parte, situațiile în ceea ce privește contactul social cu persoane din
diverse grupuri minoritare au fost ierarhizate cumulativ în funcție de frecvența
așteptată și de posibilitatea apropierii din punct de vedere psihologic. Astfel, s-a
considerat că, în comparație cu situația în care un student/masterand este coleg de
an/grupă la facultate cu o persoană care face parte dintr-un anumit grup minoritar,
simpla vecinătate se asociază cu o probabilitate mai scăzută a contactului social,
intimității și căldurii în relația cu o astfel de persoană. Tot așa, s-a pornit de la
premisa că, la rândul ei, situația în care un student/masterand este coleg de an/grupă cu
o persoană care aparține unui grup minoritar implică un nivel mai scăzut al
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contactului social apropiat, comparativ cu situația în care un student/masterand este
coleg la locul de muncă cu o astfel de persoană. Ordonarea posibilităților în ceea ce
privește contactul social cu membrii diverselor grupuri minoritare a continuat până
la situația în care astfel de persoane fac parte din familie. Pentru fiecare dintre
studenții și masteranzii care au participat la prezentul studiu, indicele distanței
sociale față de persoanele care fac parte dintr-un anumit grup minoritar a fost
calculat prin numărarea posibilităților de contact social respinse (variație posibilă:
0–5). Valoarea minimă a indicelui distanței sociale semnifică o atitudine foarte
favorabilă, deschiderea, apropierea și toleranța față de persoanele dintr-un anumit
grup minoritar, în timp ce valoarea maximă o atitudine foarte negativă, indiferența
sau respingerea. Așadar, demersul pe care l-am realizat a valorificat simultan
principiile conceptuale și metodologice pe care sunt fundamentate scala pentru
evaluarea distanței sociale (E. S. Bogardus), respectiv scala ierarhică sau cumulativă
(L. Guttman).
Scala ierarhică a cunoscut o perfecţionare notabilă prin modelul de construcţie
propus de către sociologul american L. Guttman (1944, 1950). Acesta și-a focalizat
atenția pe exigenţele referitoare la unidimensionalitatea unei serii de itemi cumulativă
prin care se urmărește măsurarea opiniei/atitudinii faţă de o entitate psihosocială
sau culturală. În mai multe articole, Guttman a pus la punct o tehnică de validare a
unei scale ierarhice denumită analiza scalogramei. Acest tip de analiză pornește de
la premisa că, atunci când, prin natura lor, variabilele măsurate cu o scală sunt
cumulative (de exemplu, o anumită capacitate cognitivă, distanța socială față de
membrii unui anumit grup etnic, social sau cultural sau o anumită dispoziție
atitudinală), itemii scalei trebuie să permită descrierea caracteristicii vizate într-un
mod cumulativ (Maggino, 2014). Analiza scalogramei testează dacă și în ce măsură
distribuția scorurilor observate pentru un ansamblu de itemi care au la bază
scalarea ierarhică se îndepărtează de combinația ideală care reprezintă modelul
scalabilității perfecte.
L. Guttman nu a elaborat o scală propriu-zisă (care să operaționalizeze un
anumit domeniu al universului psihosocial, etnic sau cultural), ci s-a preocupat de
condiţiile pe care un set de itemi trebuie să le îndeplinească pentru a alcătui o scală
ierarhică. Analiza scalogramei are un caracter formal, poate fi aplicată unei palete
largi de date calitative și are ca principal scop identificarea unei singure dimensiuni
în ansamblul datelor observate, respectiv ordonarea subiecţilor investigaţi de-a
lungul dimensiunii. Matricea (scalograma) ideală a răspunsurilor pe care subiecții
le elaborează pentru un set de itemi proiectați după principiul cumulativității
corespunde scalabilității perfecte. Convențional, răspunsurile care sunt incompatibile
cu modelul teoretic sunt denumite erori (Guttman, 1944). Să luăm exemplul scalei
ierarhice cu cinci itemi care, în prezentul studiu, a fost completată de către studenții
și masteranzii din România, respectiv Republica Moldova. Exemplul este limitat la
șase subiecți care au fost solicitați să indice dacă ar accepta ca o persoană cu
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orientare homosexuală să le fie vecin, coleg de an/grupă, coleg de muncă, prieten
apropiat sau, chiar mai mult, să facă parte din propria lor familie. Pentru un subiect,
acceptarea posibilității ca o persoană lesbiană/gay să fie membru al propriei sale
familii implică acceptarea tuturor celorlalte patru posibilități în ceea ce privește
contactul social cu o astfel de persoană. Tot așa, dacă un subiect acceptă posibilitatea
ca o persoană cu orientare homosexuală să-i fie cel mult prieten, ne putem aștepta
să nu o accepte și pe cea a apartenenței la propria sa familie, în schimb să accepte
ca o persoană din comunitatea LGBT să-i fie coleg de muncă, coleg de an/grupă
sau vecin. La polul opus (nefavorabil), în ceea ce privește distanța socială față de o
persoană lesbiană/gay, un subiect care acceptă ca o astfel de persoană să-i fie doar
vecin nu ar trebui să accepte niciuna dintre celelalte patru posibilități în ceea ce
privește contactul social. Cu alte cuvinte, răspunsul DA doar pentru itemul referitor
la posibilitatea ca o persoană cu orientare homosexuală să-i fie vecin implică
răspunsul NU pentru toți ceilalți itemi referitori la posibilitățile deschiderii față de
o astfel de persoană și ale unui contact social din ce în ce mai apropiat. In extremis,
un subiect care respinge orice contact social cu o persoană care are orientare
homosexuală nu ar trebui să răspundă favorabil la niciunul dintre itemii scalei.
Tabelul nr. 1 prezintă matricea ideală (perfect scalabilă) a răspunsurilor pe care
subiecții din exemplul la care ne referim ar putea să le aleagă la cei cinci itemi ai
scalei pentru măsurarea distanței sociale față de o persoană cu orientare
homosexuală. Matricea nu evidențiază nicio eroare (răspuns nevalid).
Tabelul nr. 1
Exemplu de matrice ideală a răspunsurilor la o scală ierarhică cu cinci itemi

Subiect 1 (scor total = 0)

0

Să vă fie
coleg de
an/grupă
0

Subiect 2 (scor total = 1)
Subiect 3 (scor total = 2)

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Subiect 4 (scor total = 3)

1

1

1

0

0

Subiect 5 (scor total = 4)

1

1

1

1

0

Subiect 6 (scor total = 5)

1

1

1

1

1

Ați accepta ca o persoană cu
orientare homosexuală

Să vă fie
vecin

Să vă fie
coleg de
muncă
0

Să vă fie
prieten
apropiat
0

Să facă
parte din
familia dvs.
0

Notă: CR = 1.00

Tabelul nr. 2 include o matrice a răspunsurilor la scala pentru măsurarea
distanței sociale față de o persoană lesbiană/gay, în care se evidențiază cinci erori.
De exemplu, subiectul 2 se remarcă prin două erori deoarece a respins posibilitatea
ca o persoană cu orientare homosexuală să-i fie vecin și pe cea de a-i fi coleg de
an/grupă la facultate, în schimb a acceptat posibilitățile de a-i fi coleg de muncă
sau, mai mult, prieten apropiat.
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Tabelul nr. 2
Exemplu de matrice a răspunsurilor care include cinci erori

Subiect 1 (scor total = 3)

1

Să vă fie
coleg de
an/grupă
1

Subiect 2 (scor total = 2)
Subiect 3 (scor total = 2)

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

Subiect 4 (scor total = 3)

1

1

1

0

0

Subiect 5 (scor total = 2)

1

0

1

0

0

Subiect 6 (scor total = 0)

0

0

0

0

0

Ați accepta ca o persoană cu
orientare homosexuală

Să vă fie
vecin

Să vă fie
coleg de
muncă
0

Să vă fie
prieten
apropiat
1

Să facă
parte din
familia dvs.
0

Notă: CR = 0.83

Raportul dintre modelul teoretic (ideal) şi modelul empiric al răspunsurilor la
itemii unei scale ierarhice poate fi exprimat cantitativ prin intermediul coeficientului
reproductibilității (CR). Acest indicator corespunde proporţiei răspunsurilor previzibile
care se evidențiază în ansamblul răspunsurilor pe care subiecţii le-au elaborat.
În plan practic, coeficientul reproductibilității poate fi utilizat pentru evaluarea
validității interne a unei scale ierarhice deoarece exprimă măsura în care matricea
răspunsurilor pe care subiecții le-au elaborat pentru un ansamblu de itemi corespunde
matricei ideale a răspunsurilor (fără nicio eroare) pe care un cercetător le așteaptă
la o scală ierarhică. Indicatorul referitor la CR poate fi calculat atât pentru fiecare
subiect în parte, cât şi pentru întregul eșantion de subiecți, respectiv pentru fiecare
item în parte sau pentru întreaga scală. Pentru un subiect, CR exprimă măsura în
care răspunsurile acestuia sunt scalabile, adică se conformează modelului teoretic.
Formula de calcul a indicatorului CR este:
CR  1 -

E
N k

,

unde CR – coeficientul reproductibilității, E – numărul total al erorilor (răspunsuri
care nu corespund matricii ideale), N – numărul total al subiecţilor și k – numărul
itemilor scalei. Dacă unii itemi colectează prea multe erori, trebuie teoretic eliminați
dintr-o scală căreia îi analizăm unidimensionalitatea. Atunci când, pentru ansamblul
itemilor unei scale, numărul total al erorilor se aproprie foarte mult de numărul
total al răspunsurilor posibile, valoarea indicatorului CR este foarte apropiată de
zero. Într-un astfel de caz, setul de itemi nu are aproape nimic de-a face cu modelul
de scalare preconizat de către Guttman. La popul opus, valoarea maximă a coeficientului
reproductibilității este egală cu 1.00 (situație în care matricea răspunsurilor pe care
subiecții dintr-un eșantion le-au elaborat pentru itemii unei scale nu conține nicio
eroare). Într-un astfel de caz care se întâlnește rar în practică, vorbim despre o scală
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perfect ierarhică (a se revedea exemplul din Tabelul nr. 1). Pentru ca un set de
itemi să poată fi evaluat ca având un nivel bun al scalabilității, numărul total al
erorilor nu trebuie să depăşească 10–15% din numărul posibil de răspunsuri (care
este egal cu produsul dintre numărul subiecţilor dintr-un eșantion şi numărul
itemilor scalei ierarhice). Această proporție corespunde unui domeniu de valori ale
coeficientului reproductibilității cuprins între 0.85 și 0.90 (Guttman, 1944). Atunci
când CR = 0.80-0.90, putem vorbi despre o scală cvasiierarhică.
Pentru fiecare dintre participanții la prezentul studiu și grupurile minoritare
pe care ne-am focalizat atenția a fost calculat numărul erorilor care au apărut în
răspunsurile la scalele ierarhice pentru măsurarea distanței sociale. Apoi, pentru
fiecare dintre grupurile minoritare a fost calculat numărul total al erorilor în
vederea determinării valorilor coeficientului reproductibilității.
3. REZULTATE
3.1. REPRODUCTIBILITATEA SCALELOR PENTRU MĂSURAREA
DISTANȚEI SOCIALE FAȚĂ DE DIVERSE GRUPURI MINORITARE

Pentru scalele ierarhice pe care studenții și masteranzii români, respectiv
moldoveni le-au completat în vederea măsurării distanței sociale față de persoanele
care fac parte din diverse grupuri minoritare, valorile coeficientului reproductibilității
au fost bune sau excelente (Tabelul nr. 3). Acestea au fost cuprinse între 0.91 și
0.99 (participanții din România), respectiv între 0.95 și 0.99 (participanții din
Republica Moldova).
Tabelul nr. 3
Valorile coeficientului reproductibilității pentru scalele administrate în vederea măsurării distanței
sociale față de persoanele care fac parte din diverse grupuri minoritare
Scale pentru măsurarea distanței sociale
față de:
1. persoane cu o altă origine rasială
2. persoane de altă etnie/naționalitate
3. persoane sectante
4. persoane cu antecedente penale
5. persoane cu orientare homosexuală
6. persoane consumatoare de droguri
7. persoane care suferă de o boală psihică
8. persoane cu orientare bisexuală
9. persoane care suferă de HIV/SIDA sau de
o altă boală contagioasă
10. persoane alcoolice
11. persoane transsexuale

ROMÂNIA

REPUBLICA
MOLDOVA
Nr. total
CR
erori
10
0.97
8
0.98
10
0.97
19
0.95
1
0.99
5
0.98
6
0.98
5
0.98

Nr. total
erori
12
6
22
50
13
32
35
6

0.98
0.99
0.96
0.91
0.97
0.94
0.94
0.99

15

0.97

4

0.99

18
7

0.97
0.98

7
6

0.98
0.98

CR
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3.2. DATE COMPARATIVE (ROMÂNIA)

Distanța socială față de persoanele cu orientare homosexuală a fost semnificativ
mai ridicată decât cea față de persoanele cu altă origine rasială, respectiv distanța
socială față de persoanele de altă etnie/naționalitate (Tabelul nr. 4). Pentru diferențele
constatate, s-au calculat mărimile efectelor utilizându-se binecunoscuta formulă
preconizată de către J. Cohen (1992): d = 0.20 – efect scăzut; d = 0.50 – efect
moderat; d = 0.80 – efect ridicat. Pentru diferența dintre distanța socială față de
persoanele cu orientare homosexuală și cea față de persoanele cu altă origine rasială,
mărimea efectului a fost moderată spre ridicată, iar pentru diferența dintre distanța
socială față de persoanele lesbiene/gay și distanța socială față de persoanele de altă
etnie/naționalitate, mărimea efectului a fost moderată. Totuși, dacă ținem cont de
domeniul variației posibile (scorul scalat), distanța socială pe care studenții și
masteranzii din România au evidențiat-o față de persoanele lesbiene/gay a tins spre
zona intensității moderate.
Tabelul nr. 4
România: date comparative între distanța socială față de persoanele cu orientare homosexuală
și distanțele sociale față de persoanele din alte grupuri minoritare
Variabile comparate
IDS persoane cu orientare homosexuală vs IDS
persoane cu o altă origine rasială
IDS persoane cu orientare homosexuală vs IDS
persoane de altă etnie/naționalitate
IDS persoane cu orientare homosexuală vs IDS
persoane sectante
IDS persoane cu orientare homosexuală vs IDS
persoane cu antecedente penale
IDS persoane cu orientare homosexuală vs IDS
persoane consumatoare de droguri
IDS persoane cu orientare homosexuală vs IDS
persoane care suferă de o boală psihică
IDS persoane cu orientare homosexuală vs IDS
persoane cu orientare bisexuală
IDS persoane cu orientare homosexuală vs IDS
persoane care suferă de HIV/SIDA sau de o
altă boală contagioasă
IDS persoane cu orientare homosexuală vs IDS
persoane alcoolice
IDS persoane cu orientare homosexuală vs IDS
persoane transsexuale

M
1.75
0.58
1.75
0.35
1.75
1.85
1.75
2.77
1.75
3.53
1.75
2.47
1.75
1.82
1.75

AS
2.00
1.11
2.00
0.83
2.00
1.87
2.00
1.88
2.00
1.85
2.00
2.11
2.00
2.08
2.00

2.27

2.17

1.75
3.24
1.75
2.17

2.00
1.92
2.00
2.02

t

p

dCohen

7.16

< 0.001

0.67

7.96

< 0.001

0.85

- 0.54

0.590

-

- 5.54

< 0.001

0.52

- 9.25

< 0.001

0.92

- 3.10

0.002

0.35

- 0.57

0.567

-

- 2.92

0.004

0.25

- 6.77

< 0.001

0.76

- 3.05

0.003

0.21

Notă: IDS – indicele distanței sociale

În schimb, în eșantionul de studenți și masteranzi români, distanța socială față
de persoanele cu orientare homosexuală a fost semnificativ mai scăzută decât
distanțele sociale față de persoanele cu antecedente penale, consumatorii de
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droguri, persoanele care suferă de o boală psihică, HIV/SIDA sau de o altă boală
contagioasă, alcoolici, respectiv transsexuali. Pentru diferențele dintre distanța
socială față de persoanele cu orientare homosexuală, respectiv distanțele sociale
față de consumatorii de droguri și alcoolici, mărimile efectelor au fost ridicate.
Pentru diferența dintre distanța socială față de homosexuali și cea față de persoanele cu
antecedente penale, mărimea efectului a fost moderată. Pentru diferențele dintre
distanța socială față de homosexuali, respectiv distanțele sociale față de persoanele
care suferă de o boală psihică, cele care sunt diagnosticate cu HIV/SIDA sau cu o
altă boală contagioasă și persoanele transsexuale, mărimile efectelor au fost modeste
sau scăzute.
Diferențele dintre distanța socială față de persoanele cu orientare homosexuală,
respectiv distanțele sociale față de sectanți și persoanele bisexuale nu au fost
semnificative din punct de vedere statistic.
Contactul cu o persoană care are orientare homosexuală a evidențiat efecte
semnificative din punct de vedere statistic asupra indicelui distanței sociale față de
persoanele care fac parte din comunitatea LGBT (Tabelul nr. 5). Astfel, comparativ
cu studenții și masteranzii români care intraseră în contacte cu o femeie lesbiană
sau cu un barbat gay, cei care au declarat că nu avuseseră niciun contact au obținut
medii semnificativ mai ridicate pentru distanțele sociale față de persoanele cu
orientare homosexuală (mărime a efectului moderată), bisexuali (mărime a efectului
moderată spre ridicată), respectiv transsexuali (mărime a efectului moderată).
Tabelul nr. 5
România: comparații în funcție de contactul cu o persoană lesbiană/gay
Variabile dependente
IDS persoane cu orientare
homosexuală
IDS persoane cu
orientare bisexuală
IDS persoane transsexuale

Subeșantioane
comparate
Contact – DA a
Contact – NU b
Contact – DA
Contact – NU
Contact – DA
Contact – NU

M

AS

1.07
2.24
1.07
2.37
1.60
2.59

1.68
2.09
1.65
2.19
1.86
2.04

t

p

dCohen

- 3.38

0.001

0.60

- 3.68

0.001

0.65

- 2.71

0.008

0.50

Notă: a N = 51; b N = 69; IDS – indicele distanței sociale

De asemenea, prietenia/amiciția pe care studenții și masteranzii români o
aveau cu o persoană lesbiană/gay a avut efecte semnificative (Tabelul nr. 6) asupra
distanțelor sociale față de persoanele cu orientare homosexuală (mărime a efectului
ridicată), persoanele bisexuale (mărime a efectului moderată spre ridicată), respectiv
cele transsexuale (mărime a efectului modestă). Comparativ cu studenții și masteranzii
care erau implicați într-o relație de prietenie/amiciție cu o femeie lesbiană sau cu
un barbat gay, cei care nu aveau o astfel de relație au obținut medii semnificativ
mai ridicate pentru distanța socială față de persoanele din comunitatea LGBT.
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Tabelul nr. 6
România: comparații în funcție de relația de prietenie/amiciție cu o persoană lesbiană/gay
Variabile dependente
IDS persoane cu orientare
homosexuală

IDS persoane cu orientare
bisexuală

IDS persoane transsexuale

Subeșantioane
comparate
Relație de prietenie/
amiciție – DA a
Relație de prietenie/
amiciție – NU b
Relație de prietenie/
amiciție – DA a
Relație de prietenie/
amiciție – NU b
Relație de prietenie/
amiciție – DA a
Relație de prietenie/
amiciție – NU b

M

AS

0.33

1.10

2.05

2.03

0.66

1.46

2.07

2.11

0.90

1.64

2.44

2.00

t

p

dCohen

- 5.41

< 0.001

0.90

- 3.66

0.001

0.70

- 3.75

0.001

0.35

Notă: a N = 21; b N = 99; IDS – indicele distanței sociale

La rândul ei, orientarea pe axa conservatorism-liberalism din punctul de
vedere al ideologiilor și stilului de viață a evidențiat efecte semnificative din punct
de vedere statistic asupra mediilor pe care studenții și masteranzii români le-au obținut
pentru distanța socială față de persoanele din comunitatea LGBT (Tabelul nr. 7).
Astfel, comparativ cu respondenții care manifestau tendința de a se orienta spre
conservatorism, cei care promovau liberalismul au raportat niveluri semnificativ
mai scăzute ale distanței sociale față de femeile lesbiene sau bărbații gay (mărime a
efectului moderată spre ridicată), persoanele bisexuale (mărime a efectului moderată
spre ridicată), respectiv transsexuali (mărime a efectului moderată).
Tabelul nr. 7
România: date comparative în funcție de autoevaluarea pe axa conservatorism-liberalism
Variabile dependente
IDS persoane cu orientare
homosexuală

IDS persoane cu orientare
bisexuală

IDS persoane
transsexuale

Subeșantioane
comparate
Respondenți orientați spre
conservatorism a
Respondenți orientați spre
liberalism b
Respondenți orientați spre
conservatorism
Respondenți orientați spre
liberalism
Respondenți orientați spre
conservatorism
Respondenți orientați spre
liberalism

M

AS

2.52

2.03

1.27

1.85

2.60

2.07

1.33

1.94

2.82

1.92

1.77

1.99

Notă: a N = 46; b N = 74; IDS – indicele distanței sociale

t

p

dCohen

3.46

0.001

0.65

3.39

0.001

0.63

2.86

0.005

0.53
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3.3. DATE COMPARATIVE (REPUBLICA MOLDOVA)

Luând în calcul domeniul variației posibile, distanța socială pe care studenții
și masteranzii moldoveni au evidențiat-o față de persoanele cu orientare homosexuală a
tins spre zona intensității ridicate. Totuși, în eșantionul de participanți din Republica
Moldova, distanța socială față de femeile lesbiene și bărbații gay a fost semnificativ
mai ridicată (Tabelul nr. 8) decât distanțele sociale față de persoanele cu o altă origine
rasială (efect de mărime foarte ridicată) și persoanele de altă etnie/naționalitate
(efect de mărime foarte ridicată), însă semnificativ mai scăzută decât distanțele
sociale față de consumatorii de droguri (efect de mărime moderată spre ridicată) și
alcoolici (efect de mărime modestă). Pentru ultimele două dintre grupurile minoritare
la care ne-am referit, studenții și masteranzii moldoveni au evidențiat distanțe
sociale ridicate.
Tabelul nr. 8
Republica Moldova: comparații între distanța socială față de persoanele cu orientare homosexuală
și distanțele sociale față de persoanele din alte grupuri minoritare
Variabile comparate
IDS persoane cu orientare homosexuală vs
IDS persoane cu o altă origine rasială
IDS persoane cu orientare homosexuală vs IDS
persoane de altă etnie/naționalitate
IDS persoane cu orientare homosexuală vs
IDS persoane sectante
IDS persoane cu orientare homosexuală vs
IDS persoane cu antecedente penale
IDS persoane cu orientare homosexuală vs IDS
persoane consumatoare de droguri
IDS persoane cu orientare homosexuală vs
IDS persoane care suferă de o boală psihică
IDS persoane cu orientare homosexuală vs
IDS persoane cu orientare bisexuală
IDS persoane cu orientare homosexuală vs IDS
persoane care suferă de HIV/SIDA sau de o
altă boală contagioasă
IDS persoane cu orientare homosexuală vs
IDS persoane alcoolice
IDS persoane cu orientare homosexuală vs
IDS persoane transsexuale

M
3.81
1.11
3.81
0.82
3.81
3.81
3.81
3.55
3.81
4.80
3.81
3.98
3.81
3.50
3.81

AS
1.80
1.59
1.80
1.41
1.80
1.75
1.80
1.74
1.80
0.60
1.80
1.70
1.80
2.02
1.80

3.97

1.68

3.81
4.38
3.81
3.93

1.80
1.23
1.80
1.65

t

p

dCohen

11.94

< 0.001

1.58

12.57

< 0.001

1.84

0.001

0.999

-

1.19

0.235

-

- 5.33

< 0.001

0.65

- 0.69

0.492

-

1.73

0.087

-

- 0.75

0.454

-

- 2.52

0.014

0.37

- 0.75

0.454

-

Notă: IDS – indicele distanței sociale

În schimb, diferențele dintre distanța socială față de persoanele cu orientare
homosexuală, respectiv distanțele sociale față de sectanți, persoanele cu antecedente
penale, cele care suferă de o boală psihică, bisexuali, respectiv persoanele diagnosticate
cu HIV/SIDA sau cu o altă boală contagioasă nu au fost semnificative din punct de
vedere statistic.
Pentru Republica Moldova, comparațiile în funcție de contactul, respectiv
relația de prietenie/amiciție cu o persoană lesbian/gay nu au fost efectuate, deoarece au
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existat discrepanțe foarte mari între subeșantioanele de participanți care au fost
diferențiate în funcție de cele două variabile independente.
3.4. COMPARAȚII ÎNTRE ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA

Atât pentru eșantionul de studenți și masteranzi din România, cât și pentru cel
din Republica Moldova, valorile medii ale indicelui distanței sociale față de grupurile
minoritare luate în considerare au fost ierarhizate descrescător (Tabelul nr. 9) în
vederea analizei comparative. Pentru România, situația s-a prezentat după cum urmează:
 distanță socială moderată spre ridicată (IDS = 3.00-3.99): consumatori de
droguri și persoane alcoolice;
 distanță socială moderată (IDS = 2.00-2.99): persoane cu antecedente
penale, persoane care suferă de o boală psihică, persoane care suferă de HIV/SIDA
sau de o altă boală contagioasă, respectiv transsexuali;
 distanță socială moderată spre scăzută (IDS = 1.00-1.99): sectanți,
bisexuali și persoane cu orientare homosexuală;
 distanță socială scăzută (IDS = 0.00-0.99): persoane cu altă origine
rasială și persoane de altă etnie/naționalitate.
Tabelul nr. 9
Valori medii pentru distanța socială față de persoanele din diverse grupuri minoritare
ROMÂNIA
Medii IDS
1. Persoane consumatoare de
3.53
droguri
2. Persoane alcoolice
3.24
3. Persoane cu antecedente
2.77
penale
4. Persoane care suferă de o
boală psihică

2.47

5. Persoane care suferă de
HIV/SIDA sau de o altă
boală contagioasă

2.27

6. Persoane transsexuale

2.17

7. Persoane sectante

1.85

8. Persoane cu orientare
bisexuală
9. Persoane cu orientare
homosexuală
10. Persoane cu o altă origine
rasială
11. Persoane
de
altă
etnie/naționalitate

1.82
1.75
0.58
0.35

Notă: IDS – indicele distanței sociale

REPUBLICA MOLDOVA
1. Persoane consumatoare de
droguri
2. Persoane alcoolice
3. Persoane care suferă de o
boală psihică
4. Persoane care suferă de
HIV/SIDA sau de o altă
boală contagioasă
5. Persoane transsexuale
6. Persoane sectante, persoane
cu orientare homosexuală
7. Persoane cu antecedente
penale
8. Persoane cu orientare
bisexuală
9. Persoane cu o altă origine
rasială
10. Persoane
de
altă
etnie/naționalitate
-

Medii IDS
4.80
4.38
3.98
3.97

3.93
3.81
3.51
3.50
1.11
0.82
-
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Pentru Republica Moldova, ierarhizarea mediilor indicelui distanței sociale a
evidențiat următoarea situație:
 distanță socială ridicată (IDS = 4.00-5.00): consumatori de droguri și
alcoolici;
 distanță socială moderată spre ridicată (IDS = 3.00-3.99): persoane
diagnosticate cu o boală psihică, persoane care suferă de HIV/SIDA sau de o altă
boală contagioasă, transsexuali, sectanți, persoane cu orientare homosexuală,
persoane cu antecedente penale, respectiv bisexuali;
 distanță socială moderată spre scăzută (IDS = 1.00-1.99): persoane cu
altă origine rasială;
 distanță socială scăzută (IDS = 0.00-0.99): persoane de altă
etnie/naționalitate.
Se poate constata că, în comparație cu Republica Moldova, România s-a
plasat mai jos în ceea ce privește distanțele sociale pe care studenții și masteranzii
le-au evidențiat față de persoanele cu orientare homosexuală, bisexuali și transsexuali.
De asemenea, în România, distanțele sociale față de persoanele cu orientare
homosexuală și cele bisexuale au fost mai scăzute în comparație cu distanța socială
față de persoanele transsexuale, în timp ce, în Republica Moldova, studenții și
masteranzii au evidențiat o apropiere ceva mai mare față de bisexuali în comparație
cu transsexuali și persoanele cu orientare homosexuală.
Pe de altă parte, în ambele țări, persoanele care fac parte din minoritățile
sexuale par să fie mai mult tolerate în comparație cu persoanele alcoolice și
consumatorii de droguri, cu o diferență mai accentuată pentru studenții și masteranzii
din România. Totuși, în Republica Moldova, persoanele cu orientare homosexuală
au fost aproape la fel de mult respinse precum persoanele care suferă de o boală
psihică, HIV/SIDA sau de o altă boală contagioasă, respectiv transsexuali.
Comparativ cu studenții și masteranzii din România, cei din Republica
Moldova au evidențiat pentru toate grupurile minoritare pe care le-am avut în
vedere distanțe sociale semnificativ mai ridicate (Tabelul nr. 10).
Tabelul nr. 10
Date comparative pentru distanța socială față de persoane din diverse grupuri minoritare
Variabile dependente
IDS persoane cu o altă
origine rasială
IDS persoane de altă etnie/
naționalitate
IDS persoane sectante

Eșantioane
studenți
România
Republica
Moldova
România
Republica
Moldova
România
Republica
Moldova

M

AS

0.58

1.11

1.11

1.59

0.35

0.83

0.82

1.41

1.85

1.87

3.81

1.75

t

p

- 2.57

0.011

- 2.66

0.009

- 7.40

< 0.001
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Tabelul 10 (continuare)

Variabile dependente
IDS persoane cu antecedente
penale
IDS persoane cu
orientare homosexuală
IDS persoane consumatoare
de droguri
IDS persoane care suferă de
o boală psihică
IDS persoane cu orientare
bisexuală
IDS persoane care suferă de
HIV/SIDA sau de o altă
boală contagioasă
IDS persoane alcoolice

IDS persoane transsexuale

Eșantioane
studenți
România
Republica
Moldova
România
Republica
Moldova
România
Republica
Moldova
România
Republica
Moldova
România
Republica
Moldova
România
Republica
Moldova
România
Republica
Moldova
România
Republica
Moldova

M

AS

2.77

1.88

3.55

1.74

1.75

2.00

3.81

1.80

3.53

1.85

4.80

0.60

2.47

2.11

3.98

1.70

1.82

2.08

3.50

2.02

2.27

2.17

3.97

1.68

3.24

1.92

4.38

1.23

2.17

2.02

3.93

1.65

t

p

- 2.93

0.004

- 7.39

< 0.001

- 6.94

< 0.001

- 5.58

< 0.001

- 5.63

< 0.001

- 6.21

< 0.001

- 5.12

< 0.001

- 6.73

< 0.001

Notă: IDS – indicele distanței sociale

Cele mai consistente diferențe s-au înregistrat pentru persoanele cu orientare
homosexuală (dCohen = 1.07), transsexuali (dCohen = 0.93) și sectanți (dCohen = 1.07).
Efecte de mărime ridicată au fost constatate și pentru persoanele cu orientare
bisexuală (dCohen = 0.81), consumatorii de droguri (dCohen = 0.85), persoanele
diagnosticate cu HIV/SIDA sau cu o altă boală contagioasă (dCohen = 0.85),
respectiv cele care suferă de o boală psihică (dCohen = 0.77). În schimb, pentru
grupul minoritar reprezentat de alcoolici, mărimea efectului a fost moderată
spre ridicată (dCohen = 0.68), în timp ce, pentru persoanele cu o altă origine rasială
(dCohen = 0.40), cele de altă etnie/naționalitate (dCohen = 0.43), respectiv persoanele
cu antecedente penale (dCohen = 0.43), mărimile efectelor au fost moderate.
Comparativ cu eșantionul de studenți și masteranzi din România, cel din
Republica Moldova a evidențiat o amploare mai ridicată a prejudecăților și a
stereotipurilor față de persoanele cu orientare homosexuală (Tabelul nr. 11). Acest
rezultat este în acord cu datele obținute cu privire la distanța socială (a se revedea
Tabelul nr. 10). Cele mai consistente diferențe s-au înregistrat pentru prejudecățile
și stereotipurile potrivit cărora persoanele cu orientare homosexuală sunt periculoase ca
profesori sau lideri, deoarece sunt predispuse spre coruperea sexuală a copiilor și
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tinerilor (hCohen = 0.47), iar homosexualitatea este o corupție socială care poate
cauza prăbușirea civilizației umane (hCohen = 0.36). Pentru prima dintre aceste două
diferențe, mărimea efectului (calculată cu formula preconizată de către J. Cohen) a
fost moderată, iar pentru a doua ceva mai scăzută.
Tabelul nr. 11
Date comparative (România–Republica Moldova):
stereotipuri și prejudecăți despre persoanele cu orientare homosexuală

Itemi

Frecvență (%)
răspunsuri DA
Republica
România
Moldova

zproporții

Homosexualii se comportă
53.3
37.5
2.19
precum persoanele de sex opus
Homosexualii au impulsuri și dorințe
43.3
57.5
- 1.96
sexuale neobișnuit de puternice
Homosexualii se tem de relațiile
43.3
60.0
- 2.31
cu persoanele de sex opus
Persoanele cu orientare homosexuală
sunt ușor de recunoscut datorită
50.8
71.3
- 2.88
înfățișării și comportamentului
Homosexualii sunt periculoși ca
profesori sau lideri, deoarece urmăresc
28.3
68.8
- 5.64
să corupă sexual copii
și tineri
Homosexualii tind să-și corupă colegi
18.3
45.0
- 4.07
de muncă din punct de vedere sexual
Homosexualitatea este o corupție
socială care poate cauza prăbușirea
36.7
67.5
- 4.26
civilizației umane
Unei persoane cu orientare homosexuală NU ar trebui să i se permită să lucreze ca:
a) oficial în Guvern (ex: ministru)
38.3
42.5
- 0.59
b) medic
26.7
48.8
- 3.19
c) învățător, profesor, instructor
36.7
48.8
- 1.70
d) judecător
34.2
42.5
- 1.18
e) asistent social, consilier școlar
44.2
45.0
- 0.11
f) kinetoterapeut, maseur
32.5
48.8
- 2.31
Unei persoane cu orientare
homosexuală i s-ar potrivi cel mai bine
56.7
75.0
- 2.64
ocupații, precum: hair-stylist, make-up
artist, creator de modă, florar, artist etc.

p

0.028
0.048
0.020
0.003

p < 0.001

p < 0.001
p < 0.001

0.555
0.001
0.089
0.254
0.912
0.020
0.008

Alte diferențe (în defavoarea participanților din Republica Moldova) s-au
evidențiat pentru prejudecățile și stereotipurile potrivit cărora: a) persoanele cu
orientare homosexuală tind să-și corupă sexual colegii de muncă (hCohen = 0.28);
b) persoanele cu orientare homosexuală sunt ușor de recunoscut datorită înfățișării
și comportamentului (hCohen = 0.27); c) unei persoane cu orientare homosexuală nu
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ar trebui să i se permită să lucreze ca medic (hCohen = 0.24); d) unei persoane cu
orientare homosexuală i s-ar potrivi cel mai bine ocupații precum hair-stylist,
make-up artist, creator de modă sau florar (hCohen = 0.24); e) persoanele cu
orientare homosexuală se tem de relațiile cu parteneri de sex opus (hCohen = 0.19);
f) unei persoane cu orientare homosexuală nu ar trebui să i se permită să lucreze ca
kinetoterapeut sau maseur (hCohen = 0.18); g) persoanele cu orientare homosexuală
au impulsuri și dorințe sexuale neobișnuit de puternice (hCohen = 0.16). Totuși,
pentru toate aceste diferențe, mărimile efectelor au fost modeste sau scăzute.
Pentru prejudecata potrivit căreia femeile lesbiene și bărbații gay se comportă
precum persoanele de sex opus, s-a evidențiat o amploare mai ridicată în rândul
studenților și al masteranzilor din România, însă mărimea efectului a fost scăzută
(hCohen = 0.17). Pentru restul itemilor incluși în chestionarul prin care s-au urmărit
prejudecățile și stereotipurile față de persoanele cu orientare homosexuală, diferențele
dintre eșantioanele formate din studenți și masteranzi din România, respectiv
Republica Moldova, nu au fost semnificative din punct de vedere statistic.
4. IMPLICAȚII PRACTICE

Atât România, cât și Republica Moldova sunt foste țări comuniste în care
regimurile totalitare ce au promovat legislații prohibitive, creștinismul ortodox
majoritar, conservatorismul social marcat de valori care au pus accentul pe învățăturile
religioase, rolurile tradiționale de gen și familie, precum și tranzițiile îndelungate
marcate de numeroase tensiuni sociale și politice pot justifica parţial eşecul încercărilor
de promovare (inclusiv în domeniul recunoașterii și al combaterii discriminării
diverselor grupuri minoritare) a eticilor și practicilor progresiste prin instrumente
legale şi educative.
Comunitatea LGBT este adesea stigmatizată, marginalizată și se se confruntă
cu homofobie, transfobie, discriminare și teama de respingere din partea familiilor,
rudelor, prietenilor, colegilor de muncă și a societății în general. Din aceste motive,
multe dintre persoanele lesbiene/gay, bisexuale, transgen sau transsexuale întâmpină
dificultăți majore în a împărtăși membrilor familiei, prietenilor sau colegilor de
muncă acest aspect foarte intim al vieții lor private. Imaginile deformate, stereotipizate
și negative asupra persoanelor care fac parte din comunitatea LGBT (adesea promovate
în mass-media), prejudecățile împotriva acestora, discriminarea și violența rămân
încă probleme sensibile la nivel internațional, inclusiv în România.
Într-un raport publicat în anul 2011, Comisarul pentru Drepturile Omului,
Thomas Hammarberg, recomanda autorităților din statele membre ale Consiliului
Europei să adopte o poziție publică fermă împotriva încălcării drepturilor persoanelor
LGBT și să promoveze respectul față de problemele referitoare la orientarea
sexuală și identitatea de gen, de exemplu prin educația continuă pentru drepturile
omului și prin campanii de conștientizare și sensibilizare a opiniei publice. Pentru
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proiectarea și implementarea intervențiilor care să conducă în mod real la diminuarea
discriminării și a excluderii, este necesară o radiografie atentă a factorilor (sociali,
culturali, legali și politici) care contribuie la menținerea prejudecăților și, în general,
a atitudinilor negative față de persoanele care fac parte din comunitatea LGBT.
Studiul pe care l-am realizat răspunde cerinței la care ne-am referit.
5. LIMITE ȘI DIRECȚII PENTRU CONTINUAREA STUDIULUI

Una dintre limitele prezentului studiu este numărul relativ modest de participanți
din ambele țări, mai ales din Republica Moldova. De asemenea, distribuția
eșantioanelor în funcție de sexul participanților a fost dezechilibrată, din nou mai
ales pentru eșantionul din Republica Moldova (în care au predominat participanții
de sex feminin). În plus, pentru țara vecină, bazinul din care participanții au fost
recrutați (și anume studenți și masteranzi de la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo”
din Bălți) face parte dintr-o regiune în care influențele politice și culturale din
partea Federației Ruse se resimt încă mai pregnant decât în alte părți ale Republicii
Moldova, cum ar fi capitala. Din aceste motive, în viitoarele studii ne propunem să
utilizăm eșantioane mult mai extinse ca volum și mai eterogene în ceea ce privește
caracteristicile socio-demografice, mai ales rezidența participanților.
Primit în redacție la: 06.04.2022
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REZUMAT
Prezenta lucrare sumarizează rezultatele unui studiu exploratoriu care-și focalizează atenția pe
distanța socială față de persoanele LGBT prin comparație cu alte grupuri minoritare. 120 de studenți
din România și 80 de studenți din Republica Moldova au completat un instrument inspirat de Scala
Distanței Sociale (E. S. Bogardus), respectiv o scală (14 itemi) pentru măsurarea stereotipurilor și a
prejudecăților despre persoanele cu orientare homosexuală. Comparativ cu participanții din România,
cei din Republica Moldova au evidențiat o distanță socială semnificativ mai ridicată față de
persoanele homosexuale, bisexuale sau transsexuale. Atât pentru România, cât și pentru Republica
Moldova, participanții au evidențiat o distanță socială mai mare față de persoanele cu orientare
homosexuală decât față de persoanele cu altă origine rasială sau cele de altă etnie. În schimb, în
ambele țări, distanța socială față de persoanele cu orientare homosexuală a fost mai mică decât
distanța socială față de consumatorii de droguri și cea față de alcoolici. Pentru România, contactul sau
prietenia cu o persoană lesbiană/gay și orientarea spre ideologia liberală au avut efecte semnificative
asupra distanței sociale față de persoanele LGBT. De asemenea, între participanții din cele două țări,
s-au înregistrat unele diferențe în ceea ce privește frecvența stereotipurilor și a prejudecăților despre
persoanele cu orientare homosexuală.
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Abstract
Assuming that the inclusion of a measure of knowledge of criminal thinking can increase the
prediction of criminal recidivism, various criminogenic cognitive styles have been identified, which
may explain the involvement of the individual in criminal behavior. These refer to certain cognitive
errors, to the inability to be aware of the effects of the act, to a decision-making process based rather
on emotion and not on reason, to an unrealistic self-image, as well as to a weak ability to differentiate
between needs and desires.
The first prominent conceptualization of criminal thinking is based on the principle that the
individual does not take responsibility for the act and is not aware of the erroneous nature of his
thinking. Other studies consider criminal thinking to be aimed at obtaining immediate satisfaction,
which implies an irrational and disorganized cognitive pattern. At the same time, there is research that
draws attention to the implications of psychopathy for criminal thinking.
According to the literature there are studies that have found that criminogenic cognition can be
influenced by age, gender, race and marital status. In the case of persons deprived of their liberty,
criminogenic cognition can be influenced by the length of the sentence and, therefore, the longer the
length of the sentence, the higher the level of criminal thinking could be.
All these aspects indicate that it is absolutely necessary to know the people who have a
predisposition towards criminogenic thinking, so that during the custody in the correctional system it
is possible to take steps in this regard.
Cuvinte-cheie: gândire criminală, infracţionalitate, recidivă, risc.
Key words: criminal thinking, crime, recidivism, risk.
1. INTRODUCTION

Certain personality dimensions, emotions, and criminal thinking styles can
affect the way people deal with life’s problems. Egan et al. (2003) hypothesized
that both criminal thinking styles and personality traits may influence criminal
behavior, and have questioned the associations between personality traits and
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criminal thinking. Thus, in their study of a sample of 54 persons deprived of their
liberty, they concluded that lack of emotional control and indifference can be basic
mechanisms of personality of criminals with cognitive impairments, such as
exculpatory and excusive cognitions.
Intuitively, the idea that emotions play a role in decision-making seems
reasonable, but it remains unknown what their specific role is. According to Pessoa
(2008, p. 148), in any attempt to understand the role of emotions in decisionmaking processes, it is essential to recognize that emotion and cognition are not
separate entities, considering that: “complex cognitive-emotional behaviors have
based on dynamic coalitions of networked areas of the brain and that they
contribute together and equally to the control of thinking and behavior”.
According to this definition, emotional influences, for example in decisionmaking processes, can be both conscious and subconscious, as well as somewhere
in between (Berridge, 2018; Greenwald & Banaji, 2017). For example, a criminal
may be aware that he is angry, but he is not necessarily aware of how these
emotions may motivate him to reach certain conclusions, actions rather than others
(Klamberg, 2017).
Regarding criminogenic cognitions, it should be emphasized that although
these dysfunctional thoughts exist, not all of them lead to criminal behavior,
therefore, in order to initiate changes in criminal behavior, it is first necessary to
change the maladaptive thinking patterns of the individual (Rivera & Veysey, 2018).
As can be seen, although the scientific community is constantly concerned
with finding ways to prevent crime, the number of people incarcerated globally is
still a cause for concern. According to the World Prison Brief (n.d.), there are
approximately 10,769,534 people incarcerated.
The situation in Romania contributes to this figure, so that in September 2021,
there were 22,920 people serving a custodial sentence (National Administration of
Penitentiaries [ANP], 2021). According to the data provided by ANP (2021), from
the beginning of 2021 until the present time (September, 2021) there has been a
tendency to increase the crime rate, which demonstrates the need to understand the
criminogenic cognitive process and attitudes that lead to crime.
So though the maladaptive dimensions of the personality constitute a mechanism
frequently studied in criminology, the current trend regarding the elaboration of
perspectives meant to provide explanations regarding the phenomenon often called
criminology in development, signals the need to identify the factors involved in this
process (Boland et al., 2020, p. 4). According to literature, a predictor of criminal
behavior is the cognitive construction of criminal identity (Walters & White, 1989;
Hochstetler, Copes, & Williams, 2010; Riopka, Coupland, & Olver, 2015). Defined
as a complex system that provides justifications and rationalizations for antisocial
behavior (Walters, 2002), some research suggests that criminogenic cognition involves
a deficient capacity for decision-making in potentially dangerous situations, which
may increase the likelihood of committing crime as well as recidivism (Rivera &
Veysey, 2018; Walters, 2020). A possible explanation for this may be the self-
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supporting cognition of the individual. This type of cognition is demonstrated in
the event where he invokes various aspects in order to justify his deed, stating also
that he had to commit the crime (Walters & Geyer, 2005; Walters, 2002). Another
explanation may be that the offender misinterprets the surrounding situations, often
considering them threats to himself (Walters, 2020). At the same time, the criminal
thinking that determines the individual to transpose himself into a position of
victim, stating that he feels wronged, because society does not give him the same
opportunities as it does to other people, can be a factor that influences this
phenomenon (Lipsey, Landenberger, & Wilson, 2007).
Understanding the criminogenic cognitive process and the attitudes that lead
to a criminal lifestyle can facilitate the control of several behavioral manifestations,
starting from committing a crime, to participating in disciplinary acts in prison and
up to criminal recidivism (Walters & Geyer, 2005; Walters & Lowenkamp, 2016).
2. CRIMINOGENIC COGNITIVE MODELS

Research over time has shown that criminals, as a group, have different
thinking patterns than the non-criminal population. Thus, the literature has begun
to pay attention to the cognitive construction of criminal identity, considering it as
a predictor of criminal behavior (Walters & White, 1989; Hochstetler et al., 2010;
Riopka et al., 2015). Defined as a complex system that provides justification and
rationalization for antisocial behavior (Walters, 2002), some research suggests that
criminogenic cognition involves poor decision-making capacity in potentially dangerous
situations, which can increase the likelihood of committing crime as well as
recurrence (Rivera & Veysey, 2018; Walters, 2020).
The importance of criminogenic cognitions is supported not only by research
in the literature, but also by intervention programs that take place at the societal
level, such as those for drug users or those for sexual abusers. Since they are based
on the will of the individual to make an effort to develop self-control, all these
steps can fail when competing with such cognitions. Assuming that the inclusion of
a measure of knowledge of criminal thinking can increase the prediction of
criminal recidivism, various criminogenic cognitive styles have been identified,
which may explain the involvement of the individual in criminal behavior. These
refer to certain cognitive errors, to the inability to be aware of the effects of the act,
to a decision-making process based rather on emotion and not on reason, to an
unrealistic self-image, as well as to a weak ability to differentiate between needs
and desires (Walters, 2020).
Over time, research has shown that criminals, as a group, exhibit different
thought patterns from the non-criminal population (Walters, 1996; Yochelson &
Samenow, 1993; Boduszek & Hyland, 2012). The first prominent conceptualization of
criminal thought was presented by Yochelson and Samenow (1977), who believed
that the patterns of criminal thought are based on errors that explain the fact that
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the individual does not take responsibility for the act, and also that he is not aware
of the erroneous nature of his thinking. Through interviews with persons deprived
of their liberty, they identified 52 errors of thought that influenced inappropriate
behavior and antisocial lifestyle. They were grouped into three main categories,
namely: models of criminal thinking, automatic errors of thought and the criminal
thought process from idea to execution. The first category represented dysfunctional
thought processes consisting in the lack of responsibility, which increased the
probability of committing the criminal act. Automatic errors of thought have been
explained through the affective of the individual, namely the use of reactive
emotions to be able to excuse the acts he committed. The third category identified,
namely the criminal thought process, is represented by the cognitive processes
identified before, during and after the crime. The two authors (Yochelson &
Samenow, 1977) concluded that in this context, before committing a crime, a
mental process occurs that aims to eliminate the deterrent factors. Thus, fear is
diminished, and self-confidence increased. At the same time, the state of calm and
inner tranquility reach an optimal level, allowing the criminal act to take place
(as cited in Mandracchia et al., 2007).
Another important element is the so-called “festive cognition”, which occurs
after committing a crime. The offender experiences the feeling of power and force,
an increase in self-worth and importance, which can lead to the strengthening of
criminal behavior (as cited in, Mandracchia, et al., 2007, p. 2).
Starting from the theory of the two authors, Walters (1996) developed one
of the most notable models of criminal thought. He described eight cognitive
patterns found in the process of criminal thinking. The eight cognitive styles are:
1) mollification (MO) – explaining criminal behavior through the use of external
factors; 2) cut-off (CO) – quick dismissal of thoughts that discourage criminal
behavior; 3) entitlement (EN) – committing the crime by assigning a right,
privileged self-attribution; 4) power orientation (PO) – need for maximum control
of the environment and of other people; 5) sentimentality (SN) – the need to achieve
something considered positive, in order to compensate for the negative feelings
related to one’s own behavior; 6) superoptimism (SO) – trust in one’s own ability
to circumvent the consequences of criminal behavior; 7) cognitive indolence (CI) –
the use of mental shortcuts to the detriment of developed mental strategies;
8) discontinuity (DS) – lack of perseverance. Through these styles of criminal
thinking, Walters (2005) brings to attention the idea that criminogenic cognition
consists in making decisions based on self-indulgence, which positions itself
against social standards. He also considers criminal thinking to be oriented towards
immediate satisfaction, which implies an irrational and unorganized cognitive pattern.
Another pattern of criminogenic cognition is the one proposed by Heilbrun
(1982), which identified three specific models of crime by taking into account the
relationship between cognitive and pathological factors. The first model, called
cognitive psychopathic, involves people deprived of their liberty with low IQ
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levels, poor impulse control, and a low level of socialization and empathy, which
can explain the risk for violence. The second model has been called the sadistic
model, and involves a high level of IQ, medium impulse control and moderate
empathy. Taking into account the sadistic character, although empathy has the role
of increasing the offender’s awareness regarding the victim’s suffering, in this
case, by increasing awareness, there is also an increase in the feeling of pleasure
for committing the criminal act. The latest model referred to the non-psychopathic
offender with poor cognitive processing, low empathy and poor impulse control.
These elements can increase the likelihood of dangerous situations, due to overcoming
one’s own cognitive abilities.
The presence of psychopathy has been established as a predictor of relapse in
literature (Gendreau, Goggin, & Smith, 2002; Salekin, Rogers, & Sewell, 1996),
but given that recent research (Walters, 2016, 2020; Simane-Vigante, Plotka, &
Blumenau, 2015) has led to the hypothesis that including a knowledge measurement of
criminal thinking can increase the prediction of criminal recidivism, analyzing the
impact and correlations with the other aspects of the personality becoming
absolutely necessary to facilitate the understanding of this phenomenon.
3. THE IMPACT OF CRIMINOGENIC COGNITION ON CRIMINAL BEHAVIOR

The presence of criminogenic cognition in an individual’s personality pattern
implies a complex process of interpretation and reaction to a certain stimulus,
mediated by associated factors, which together make up the increased risk of
criminal behavior.
To analyze this process of criminogenic cognition display and the impact on
behavior, Gonsalves, Scalora and Huss (2009) used the Psychological Inventory of
Criminal Thinking Styles, on 117 institutionalized individuals of male gender. The
results of the study showed that the recidivists obtained a higher score at the Cutoff, Discontinuity, Superoptimism, Power Orientation and Mollification scales. The
same tool was used by Walters and Lowenkamp (2016) in a study with a sample of
81,881 men and 14,519 women, both categories of participants being in federal
custody or under judicial control. Thus, the scales that recorded average values for
both categories were Cut-off, Discontinuity and Mollification. Analyzing possible
correlations between the same cognitive styles and different variables, Palmer and
Hollin (2003) concluded that the Cut-Off, Discontinuity and Superoptimism scales
recorded negative correlations with the age individuals had at the first offense.
So the younger the age at which the individual committed the first criminal act,
the more ingrained in his personality were. Also, the Discontinuity and Cut-Off
scales have been positively associated with the number of previous convictions.
Thus, the higher the number of crimes committed previously, the higher the level
of inconsistency between thought and behavior, and the lower the ability to become
aware of the consequences of the deed.
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A high score for the Cut-Off cognition scale indicates a low tolerance to
frustration and a tendency to eliminate factors that can discourage criminal
behavior. In this situation, mental deficiencies or addictive behaviors, such as drug
addiction, may be encountered. A low score indicates the presence of successful
coping mechanisms (Walters, 2002). At the same time, Cut-Off cognition incorporates
a level of immaturity that involves focusing only on certain aspects and not on the
entire scenario, as well as making decisions based on emotionality and not on a
rational judgment (Hill et al., 2011). Cut-Off cognition is also considered to be a
possible predictor for future criminal behavior, with correlations being recorded
between this scale and criminal recidivism (Bulten et al., 2009).
For the Superoptimism cognition scale, a high score implies that the
individual is convinced that he will be able to avoid the consequences of his
criminal act, that is, either that he will not be caught or that he will easily escape a
possible punishment. A low score reflects a realistic interpretation of the effects
that committing a crime can have on oneself (Walters, 2002). Superoptimism also
occurs when the individual strongly desires that result, therefore his optimism is
exaggerated. This desire, which has a causal impact on optimism has been called
the desirability bias and explains that it is not the hope of success that determines
this process, but the lack of a rational judgment (Krizan & Windschitl, 2009).
As for the Mollification cognition, high scores reflect an attitude of privilege,
while the low scores denote a good capacity to differentiate between needs and
desires (Walters, 2002). This type of thinking also involves self-centered behavior.
The attribution of other people’s actions, based on the belief of his own incompetence
and on the idea that the individual deserves a special treatment regardless of the
situation, expresses a high level of self-centeredness, which supports the manifestation
of criminal behavior (Mandracchia et al., 2007). Kroner and Morgan (2013) shows
that self-centered people have a high level of cognitive immaturity, therefore they
have a poor ability to think rationally and low levels of responsibility.
For the Discontinuity scale, a high score denotes inconsistency in thinking
and behavior, and a low score represents the ability to track their intentions through
behavior, respectively to carry out an activity (Walters, 2002). This type of
cognition expresses the tendency to lose sight of one’s own objective, due to the
influence of environmental events (Bulten et al., 2009). The Discontinuity scale has
been negatively correlated with agreeability, which means that the higher the
intermittency, the more likely it is that the person will have a manipulative attitude
(Cobb-Clark & Schurer, 2012). It has also been associated with neuroticism, that is,
with a high level of emotional instability, generalized fear and poor tolerance to
frustration (Megreya, 2013).
Regarding the Power Orientation scale, the high score implies the need to
obtain a sense of control and authority over others, and the low score refers to
social conformity, compliance with the rules and norms imposed by society
(Walters, 2002). Palmer and Hollin (2003) point out that this dimension is
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correlated with the commission of disciplinary misconduct in the penitentiary
environment, both for men and women serving a custodial sentence. Moreover,
they concluded that the scores differ depending on the regime of execution of the
sentence, i.e. the level of security in which the person is in custody, which is
established depending on the type of sentence and the risk posed by the detainee
for the safety of the penitentiary.
The investigation of the criminal thought structures also revealed a distorted
self-image, the person having a general attitude of self-pity. An example of this can
be the search for approval from others as an indication of valorisation, the assignment
of external causes in case of success and absolute feelings of hopelessness in case
of failure (Mandracchia et al., 2007). Likewise, a profound analysis of the concept
of criminogenic cognition, and its impact at the level of behavior, revealed that
criminogenic cognition influences not only the criminal behavior of one’s own
person but also that of his entourage (Walters, 2016). Therefore, if a person with
criminogenic cognition is at risk both for committing a crime and for successfully
influencing the people around him, knowing in detail the phenomenon can
facilitate the increase of the level of security and well-being of the entire society.
Bourke, Boduszek, & Hyland, (2013) emphasize that one of the most
important characteristics that define antisocial cognition is criminal thinking.
In this way, the whole system, which includes attitudes and beliefs, is used to
rationalize and justify criminal behavior.
Another aspect that may be a factor influencing the manifestation of
criminogenic cognition is age. While Walters (2002) found that the age of
interpersonal hostility can increase with age, Palmer and Hollin (2003) found that
Cut-Off thinking can be more meaningful during adolescence. Dembo, Turner, and
Jainchill (2007) also concluded that age may be related to the level of criminogenic
cognition, with the possibility that in adolescence, offenders may have higher
levels of criminal thinking than older ones. However, there are studies whose
results suggest that such relationships may not exist (Walters & Schlauch, 2008;
Mandracchia & Morgan, 2010).
In terms of sex, according to Walters (2002), there is a possibility that
women may have higher levels. However, (Staton-Tindall et al., 2007) did not find
gender differences in his studies in which he used the scale of criminogenic
cognitions. The same result was obtained by Dembo et al. (2007).
From a racial point of view, while Walters (2020) argues that there is a
possibility that in the case of black criminals there will be a higher level of
criminogenic cognition unlike their white counterparts, Dembo et al. (2007) did not
find such relationships possible in this regard.
According to the literature, it seems that high levels of criminogenic
cognition can be influenced by both the length of the sentence (Mandracchia &
Morgan, 2010; Walters & Schlauch, 2008) and marital status, so there is a
possibility that single people may have a greater predisposition for criminal
thinking (Walters, 2007).
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4. LIMITS IDENTIFIED

Although qualitative studies in the literature of criminology describe how
criminals think about their own criminal identity (Brezina & Topalli, 2012; as cited
in Svensson, 2021; as cited in Farrall, 2013), these investigations are limited to the
ability of criminals to introspect themselves and the willingness to report their own
criminal knowledge. In this situation it is important to underline that it is very
likely that individuals will not be fully aware of the potential impact of committing
a criminal act (Amemiya, Kieta, & Monahan, 2017). Thus, there is a probability
that the declared aspects have a high level of error, which decreases the validity of
the information obtained. At the same time, their willingness to report their own
criminal knowledge is limited, as it is based on the motivation for self-reporting.
Given that at the societal level crime is subject to stigmatization, individuals can be
motivated to minimize this process of confession (Rivera & Veysey, 2018).
Another limit refers to the fact that very few studies examine these issues
according to the criminal category (eg. rapists, criminals, thieves etc.), therefore,
there is no detailed information depending on the specific criminogenic needs
(Whited et al., 2017).
5. CONCLUSIONS

Although there are situations in which people can manifest criminal behaviors
due to the influence of external factors (for example, response to a physical threat),
research in the field proves that the association of these experiences with criminal
cognitions increases the probability of committing a criminal act.
The importance of criminogenic cognitions is supported not only by research
in the literature, but also by intervention programs that take place at the level of
society, such as those for drug users or those for sexual abusers. Since they rely on
the will of the individual to make an effort in the development of self-control, all
these steps can fail when competing with such cognitions. Micle, Oancea and
Săucan (2012) also highlight the issue of extrinsic motivation. Oriented towards the
fulfillment of criminogenic needs, extrinsic motivation is predominant in the case
of criminals, so one of the challenges encountered in the process of rehabilitation
of criminals is the development of intrinsic motivation for change. Taking into
account that the manifestation of these cognitions is directly related with both age
and life experience of the individual, the complexity of the effects and even the
difficulties regarding the necessary control in these cases increase. Criminogenic
cognition can also be supported by the involvement of criminals in an antisocial
subculture, for example, the execution of a custodial sentence for a longer period,
during which the person acquires traits characteristic of the prison population.
However, even if these dysfunctional thoughts exist, not all of them lead to
criminal behavior, therefore, in order to initiate changes in criminal behavior, it is
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first necessary to modify the maladaptive thinking patterns of the individual.
A possible solution may be to improve the relationship with the family, which can
become an important value in the process of transforming the manifested behavior.
A possible influencing factor may be the development of the level of selfcontrol, the link between self-control and behavior being of theoretical and applied
interest, as it probably affects people's desire or ability to effectively regulate their
behavior. In the case of people with a criminogenic cognitive pattern, it was
concluded that self-control may be negatively influenced by substance abuse,
suicide, risky sex, criminal history before incarceration, abuse of illegal substances
after release and recidivism.
Also, given that man is a social being and able to use environmental
influences for optimal functioning, it is extremely important that external factors
meet the needs, in a constructive manner, to develop this potential for development
which disposes. In this sense, taking into account that a large part of the population
of people with criminogenic cognition is at risk for drug use, alcohol, and risk to
mental health, the process of reintegration and automatically the prevention,
requires the existence of social support. Cullen (1994) discussed the theory of
social support, looking at it as a general framework for instrumental and emotional
support, provided to the whole community. According to him, social support is
relevant to crime prevention and offender treatment, and can be provided informally
and formally through churches, schools, government assistance programs and the
criminal justice system.
It is absolutely necessary to know the people who have a predisposition
towards more criminogenic thinking, so that during the custody in the correctional
system to be able to take steps in this regard. In conclusion, the prediction of
recidivism is still an important aspect of forensic psychology, being a category that
requires the conduct of continuous studies and analyzes.
Received: 23.11.2021
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REZUMAT
Pornind de la ipoteza că includerea unei măsuri de cunoaştere a gândirii criminale poate spori
prezicerea recidivei infracţionale, au fost identificate diverse stiluri cognitive criminogene, care pot
explica implicarea individului în comportamentul criminal. Acestea fac trimitere la anumite erori
cognitive, la incapacitatea de a conştientiza efectele faptei, la un proces decizional bazat mai degrabă
pe emoţie şi nu pe raţiune, la o imagine de sine nerealistă, precum şi la o slabă capacitate de
diferenţiere între nevoi şi dorinţe.
Prima conceptualizare proeminentă a gândirii criminale are la bază principiul potrivit căruia
individul nu îşi asumă responsabilitatea faptei şi nici nu este conştient de natura eronată a gândirii
sale. Alte studii consideră gândirea criminală ca fiind orientată spre obţinerea unei satisfacţii
imediate, fapt ce presupune un tipar cognitiv iraţional şi neorganizat. Totodată, există şi cercetări care
aduc în atenţie implicaţiile psihopatiei asupra gândirii criminale.
Conform literaturii de specialitate, din punct de vedere al corelaţiilor cu variabilele demografice,
există studii care au găsit că cogniţia criminogenă poate fi influențată de vârstă, gen, rasă şi statut
marital. În cazul persoanelor private de libertate, cogniţia criminogenă poate fi influenţată de durata
pedepsei şi, prin urmare, cu cât durata pedepsei este mai mare, cu atât poate creşte nivelul gândirii
criminale.
Toate aceste aspecte indică faptul că este absolut necesară cunoaşterea persoanelor care au o
predispoziţie spre o gândire criminogenă, astfel încât în timpul custodierii în sistemul corecţional să
se poată realiza demersuri în acest sens.
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Abstract
This paper aims to present an overview of the personality profile of the offender, from the
perspective of two component dimensions of the Big Five model - extraversion and agreeableness as
well as by reference to the specifics of the deed and recidivism, in order to draw up a joint
intervention plan. The literature review highlighted a lower level of agreeableness and a higher level
of extraversion among young people and adults at risk of committing illegal acts. An exception was
observed in the case of persons convicted of sexual assault on children, some of them being less
extroverted, depending on the degree of kinship with the victim. Regarding the specificity of the
crime, those who presented a lower level of agreeableness were the violent criminals, those accused
of theft, and the smugglers. A higher level of extraversion has been associated with theft, smuggling,
and illegal alcohol and drug use. However, not all studies have shown significant differences between
offenders and the normal population. Some showed that the inmates were more extroverted and
agreeable compared to the ordinary population, others showed the opposite. For this reason, it is
necessary to develop knowledge of the criminal field by conducting additional research to cover
existing gaps. However, the current results highlight the importance of orienting the process of social
reintegration of persons deprived of liberty towards acquiring a balance between being expansive –
being reserved and understanding the usefulness of agreeableness in the process of adaptation to
society in which the person in prison is to return.
Cuvinte-cheie: personalitate, extraversiune, agreabilitate, delincvență, infracțiune.
Keywords: personality, extraversion, agreeableness, delinquency, crime.
1. INTRODUCTION

The phenomenon of crime generates a continuous concern, not only for
researchers, but also for society as a whole, due to the costs it entails. According to
the latest reports available in 2021, approximately 10,769,534 people were
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populating prisons around the world (World Prison Brief, n.d.). The United States
of America (USA) ranks first in the ranking of countries based on population
incarceration rates, with 2,068,800 people sentenced to prison, and in last place is
San Marino, having no one to serve the sentence in the penitentiary (World Prison
Brief, n.d.). In this ranking, Romania is in the 61st place (World Prison Brief, n.d.),
at the end of September 2021 totaling 22,920 citizens serving the sentence of
deprivation of liberty (National Administration of Penitentiaries [NAP], 2021). Out
of the total number of persons in custody in the units subordinated to the NAP,
829 were young people between 18 and 21 years old, and 259 were minors.
However, these data only represent the picture of known crimes, for which the
prison sentence was applied according to a criminal sentence. It should be borne in
mind that in addition to the crimes known by reporting the number of people in
penitentiary institutions, there are also criminal cases in progress. They are also
joined by the number of crimes committed, but unknown for various reasons,
which are called the “dark figure of crime” (Varvarici, 2018).
Deviant behavior has been the study subject of scientists for centuries, and
there are a variety of theories about the causes of its occurrence (Turliuc, 2007).
What continues to attract attention is the role that personality superfactors play in
the criminal act. Explaining the five-factor theory, McCrae and Löckenhoff (2010)
stated that extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, and
openness are mostly heritable, manifesting themselves in the life of each person in
the form of characteristic adaptations, to which is added the influence of the
environment and the emotions experienced. Their importance in the study of crime
is reflected in the numerous comparative investigations carried out, involving
either persons deprived of liberty and persons who were not in the records of the
criminal justice system or persons belonging to only one of the two groups, in
which case intragroup variability was pursued.
This paper aims to identify, by reference to two of the five great dimensions
of personality (extraversion and agreeableness) and to major age groups discussed
in criminal justice (juveniles and adults), the common elements between the
criminal profile of young people and that of adults, in order to approach the
criminal phenomenon in a unitary manner. Also, for this scientific approach to find
its usefulness in practice, the main objective of the paper is to develop an
intervention program, whose activities, methods, and tools contribute to the
prevention of both juvenile delinquency and recidivism of people in custody of the
penitentiary system. Therefore, this article aims to make a methodological
contribution in working with persons deprived of their liberty, young people or
adults, but also in the process of orienting future generations towards the
acquisition of prosocial attitudes.
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2. CONCEPTUAL DELIMITATIONS

Of the five factors of the Big Five model, extraversion and agreeableness
represent the object of this paper, being analyzed in a criminal context. Extraversion
indicates the person’s inclination towards relating to others (Nedelcea, 2015;
VandenBos, 2013/2020a). According to the American Psychological Association
(APA) “extroverts are relatively more expansive, gregarious, sociable, and openly
expressive” (VandenBos, 2013/2020a). Agreeableness, also known as kindness
(in the Five-Factor Personality Questionnaire [CP5F], a local instrument developed
by Albu, 2008, as cited in Albu & Porumb, 2009) informs about how a person
adapts socially (Nedelcea, 2015). APA has defined this dimension as a “tendency
to act in a cooperative manner, devoid of selfishness” (VandenBos, 2013/2020b).
3. LITERATURE SEARCH PROCEDURE

To identify the literature relevant to the research purpose, the classical review
method was used, according to the guide developed by Knopf (2006). It has been
chosen for the classical review because it intended to build an overall framework
image, which would be a first step in drawing some practical guidelines.
Using the Google and Google Scholar search engines, papers that assessed
the association between juvenile delinquency, respectively crime among the adult
population and the two dimensions of personality (extraversion and agreeableness)
were selected. English and Romanian word combinations were used for the search,
as follows: “Big Five and delinquency”, “Big Five and inmates”, “Big Five și
deținuți” etc. It was intended that the personality be evaluated through questionnaires
built on the basis of the Big Five model, such as Big Five Inventory (BFI), Short
Big Five Questionnaire, NEO Personality Inventory-Revised (NEO PI-R) etc.
It was also taken into account that the papers should be original articles, published
in prestigious journals in the field of psychology or represent scientific studies in
the form of dissertation or doctoral theses.
4. THE ROLE OF EXTRAVERSION AND AGREEABLENESS
IN CRIMINAL CONDUCT
4.1. EXTRAVERSION, AGREEABLENESS – JUVENILE DELINQUENCY

The results obtained by Corff and Toupin (2009) in a longitudinal study for
comparison between a group of 48 boys aged 15–20 from Quebec youth care social
services and a group of 48 boys aged 16–20 recruited from high schools showed
that those who persisted in delinquent conduct presented lower levels of agreeableness.
For extraversion, they did not achieve significant differences between the two
groups. Nicolaescu (2017) obtained a similar result in Romania when she
compared 102 adolescents between 14 and 17 years old investigated for theft,
robbery, rape, and murder with 108 non-delinquent high school students.
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In contrast, ter Laak et al. (2003) observed that neither extraversion nor
agreeableness correlated significantly with self-reported delinquency in a sample of
33 girls aged 12–18 incarcerated in a correctional institution in the Netherlands.
But also in the Netherlands, when 96 boys between 13 and 25 years old from a
detention center in Nijmegen (36% evaluated during detention, 64% evaluated after
release) and 204 boys between 15 and 24 years old were investigated, students of
some vocational training colleges in the same city, the two samples differed from
the perspective of the scores obtained on the agreeableness scale, the adolescents in
detention obtaining lower scores (van Dam, Janssens, & De Bruyn, 2005). The
result of van Dam et al. (2005) is supported by that obtained by Ardalan, Iravani,
and Sobhi-Gharamaleki (2010), who, comparing two groups of 50 participants
between 15 and 18 years old from Tehran (50% boys and 50% girls), did not notice
significant differences between the group of adolescent offenders in correctional
centers and the group of non-offenders in high schools in terms of scores obtained
on the extraversion scale. Instead, their results indicated that the two groups
differed in terms of the scores obtained for agreeableness, which were lower for the
group in the correctional centers.
However, evidence of the relationship between extraversion and crime exists.
Jouhki (2015) observed a positive association between extraversion and criminal
behavior in a sample of 4,855 students in the ninth grade in Finland. She also
pointed out that agreeableness was negatively associated with crime in their case.
In Romania, too, it was found that 130 adolescents with delinquent behavior in a
placement center obtained significantly lower scores for agreeableness and higher
for extraversion than 136 students enrolled in five schools in the same county
(Popovici [Chisăliță], 2013).
Regarding recidivism among young offenders, it was found that agreeableness is
a consistent predictor. As van Dam et al. (2005) showed, recidivists in a Dutch
detention center scored significantly lower for agreeableness. Walters (2018) also
analyzed data obtained in a longitudinal study involving 1,126 boys who were
delinquents tried or convicted of a crime in the USA when they were 14–17 years
old and whose personality was assessed between 16–21 years old. Desistance
(meaning refraining from committing a new crime – Kazemian, 2017) was assessed
six times, between six and 60 months from the time of the personality assessment,
agreeableness being the only one of the five dimensions of personality that was a
predictor of desistance at each of the six reassessments, including when the initial
offense was controlled.
4.2. EXTRAVERSION, AGREEABLENESS – CRIME IN ADULT

Shimotsukasaa et al. (2019) compared 645 inmates in 77 prisons in Japan
(504 men and 141 women aged 20–69) with 4,546 adults in the regular population
(2660 men and 1886 women aged 18–71), selected from the database of a
previously conducted project. They ascertained that the persons in the penitentiary
obtained higher scores on the extraversion and agreeableness scales. Another study
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carried out in Sweden, involving 46 men in a prison with an average age of
34.6 years, a normative group of 800 men (about 29.8 years), a control group
consisting of 45 prison guards (28 men – 37.8 years, 17 women – 39.9 years), and a
group of 36 students at the university (7 men – 24.8 years, 25 women – 26.5 years
old) (Eriksson, Masche-No, & Dåderman, 2017), showed, however, the opposite.
The results indicated that the scores obtained by the inmates for extraversion and
agreeableness were lower than those of the normative sample, the students, and the
guards. Regarding agreeableness, including Dam et al. (2018) observed that the
group of 40 men aged 19–59 made up of persons deprived of their liberty with a
history of violent and impulsive crimes in two penitentiaries in Denmark obtained
lower scores on the agreeableness scale compared to the control group made up of
40 men aged 18–54 who were not criminals.
In the case of criminal recidivism in adults, there is little evidence of the
implications of extraversion and agreeableness. While one study showed that there
is no significant link between the two dimensions of personality and recidivism,
another indicated that only one of the two traits exerts an effect, but reduced. Thus,
in the case of 51 adults in a correctional center in the USA, whose number of
arrests varied between 1 and 37, the criminal recidivism was not associated with
either of the two personality dimensions (Clower & Bothwell, 2001). However,
Ahmed (2019), analyzing the data collected from 256 people in Kano, Nigeria,
released from prison, most of whom were between 18 and 34 years old, 90% being
men, noted that agreeableness mediated the relationship between the prison
experience and recidivism, but its effect was low.
5. IMPLICATIONS OF EXTRAVERSION AND AGREEABLENESS
IN COMMITTING SPECIFIC OFFENSES
5.1. RESULTS OBTAINED FROM SAMPLES MADE UP OF YOUNG PEOPLE

Turner (2014) observed in the case of 357 students in a commercial accounting
course at a university in Australia (M = 20.42 years, 50.7% male) that those who
scored lower on the agreeableness scale were more inclined to commit white
collar-specific offences. The association of agreeableness with the increased likelihood
of committing the deed was stronger in the event that there was no chance of being
discovered than if there was a 10% chance of being caught. With regard to
extraversion, given that there was no chance of being caught, it was positively
associated with the likelihood of committing the crime, but the association became
negative when the context assumed a 10% chance of being caught.
Jouhki (2015), investigating data obtained by the National Research Institute
of Legal Policy (Finland) from 4,855 students in the ninth grade, highlighted that
the risk for alcohol and drug use increases with the increase in extraversion, while
the risk for violent crime amplifies with the decrease in the level of agreeableness.
The result was similar in the case of 216 high school students between 16 and
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19 years old (108 girls and 106 boys) who were attending a Catholic school in New
South Wales, identifying a significant negative correlation between agreeableness
and interpersonal violence (for both sexes), and in the case of boys, a significant
negative correlation was also highlighted between agreeableness and vandalism/theft
(Heaven, 1996).
Nederlof et al. (2010) however, assessing the relationship between personality,
the type of charges (crime against morality/against life/violent/violent with
property/property), and the severity of the crime in a sample of 108 boys between
12–21 years old in custody in a detention center in the Netherlands, remanded in
custody or sentenced to detention without compulsory treatment, showed that none
of the five personality dimensions was significantly associated with the type or
severity of the offense.
5.2. RESULTS OBTAINED FROM SAMPLES MADE UP OF ADULTS

Gul and Jabeen (2015), investigating 50 prison smugglers from the Hazara
division and another 50 people convicted of acts that did not involve smuggling,
found that smuggling criminals scored lower for agreeableness and were more
extroverted compared to the other offenders. Shimotsukasaa et al. (2019) showed
that violent offenders in Japanese prisons scored higher on the extraversion scale
and lower on the agreeableness scale compared to the other offenders, while people
convicted of illegal drug use scored higher on the extraversion scale. As for the
crime of theft, a study of 406 persons deprived of their liberty in Nigeria, about
three-quarters of them aged between 21 and 40 years (98.8% men), revealed that
those convicted of this deed showed higher scores for extraversion, and
agreeableness was showed to have a higher level among those convicted of murder
(Mosaku et al., 2013).
There are also studies that have grouped the investigated crimes into larger
classes, according to their common elements. For example, Pedaran and Arefi
(2015) divided the 117 men imprisoned in Isfahan into two categories, depending
on the specifics of the crimes committed: white-collar inmates and blue-collar
inmates. They found that white-collar offenders were more extroverted, but found
no intergroup differences in terms of agreeableness.
A complex situation was noted in the case of the crime of sexual abuse.
Comparing male persons, 26 non-convicted students who reported sexual abuse
against women (M = 22.73 years), 32 persons convicted of rape (M = 33.87 years),
and 33 convicted persons who sexually molested children (M = 38.51 years),
Carvalho and Nobre (2019) observed that the three groups did not differ from each
other in terms of extraversion and agreeableness, although intergroup differences
resulted for all three other dimensions (neuroticism, openness, conscientiousness).
In contrast, Dennison, Stough, and Birgden (2001), comparing a group of 64 men
(M = 47 years old) in two prisons in Victoria, Australia for child sexual offenses
with a group of 33 men (M = 39 years) with no history of sexual offenses, showed
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that those who committed incest in the family of origin and those who had sexual
relations with children outside the family group were less extroverted than the
persons in the control group. However, in this case, too, no intergroup differences
in agreeableness were identified.
6. DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS

The role of agreeableness in both crime prediction and recidivism prediction
is better supported by existing research than that of extraversion, in which case a
negative association is indicated. However, several of the studies in which a link
between extraversion and crime was identified showed that the level of extraversion
was higher for those with a criminal history.
Both young people and adults at risk of committing violent crimes appear to
have a lower level of agreeableness. However, the interpretation of these results
requires caution in the context of juvenile delinquency, since significant correlations
between agreeableness and the risk of committing violent acts resulted only in the
context of the evaluation of samples made up of high school students. Further
studies are needed to investigate the link between agreeableness and violence in the
case of young people deprived of their liberty. Then, referring to a specific type of
violent crime – the sexual abuse of a minor – extraversion was the one that
differentiated between groups of adults convicted of various forms of committing
this deed. As only two studies have been identified on the crime of sexual abuse,
and one did not highlight the particularities of those convicted of sexual abuse of
children from the perspective of extraversion and agreeableness, it is recommended
to develop research projects involving the study of sexual aggressors.
One of the limitations of this study is also the fact that the analyzed papers
reported data on a small number of crimes. Results obtained for smuggling offenses,
crimes against life, bodily integrity or health, against sexual freedom and integrity,
against public health and property have been compared, while the criminal typology is
much broader. In addition to the offenses discussed in this paper, there can also be
mentioned the crimes against traffic safety on public roads, those against public
order and peace, those aimed at religious freedom and respect due to deceased
persons etc. (Codul penal și Codul de procedură penală: actualizat octombrie 2020
[Criminal Code and Code of Criminal Procedure: updated October 2020]).
Beyond these limits, this paper has a strong advantage, namely the cultural
diversity taken into account in the selection of studies analyzed, which allows a
deeper understanding of the criminal phenomenon from the perspective of the
particularities of each country. Thus, it can be seen that research conducted in
different states, with different legislative systems and different cultural values, has
led to similar results. Specifically, young people with delinquent behavior scored
lower than young non-delinquents for agreeableness, both in North America and in
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Europe, and Asia. The conclusions are more nuanced, however, in the case of adult
detainees. In this respect, the fact that those sentenced to imprisonment in Japan
were more agreeable than the control group, which contrasts with the results
obtained for Sweden and Denmark, may be an indicator of the process of social
reintegration in prisons, which can, in turn, reflect the collectivist culture of the
Japanese people (the common good before the individual one) (IBM Database Plus
Extensions, n.d., as cited in Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2010).
Although psychosocial studies have been carried out on criminal risk behaviors,
both in the normal population (e.g. Rada, 2014) and in the Romanian penitentiaries
and probation system (e.g. Mihai, Robu, & Chiriță, 2016; Micle, Săucan, &
Liiceanu, 2010), those that approached the personality issue based on the Big Five
model are few and do not discriminate between the types of crimes and the number
of convictions (e.g. Ardelean, 2010; Ciorbea & Șotreanu, 2017). Therefore, there is
a need to continue investigating the criminal phenomenon in Romania in relation to
the five personality dimensions – extraversion, agreeableness, conscientiousness,
emotional stability, and openness.
In order to reduce the criminal risk, it is necessary, taking into account the
current state of knowledge, to design programs to cultivate agreeableness even
during primary schooling. Equally important is the acquisition of a healthy way of
orientation towards the outside world, which should also ensure the maintenance of
the connection with the inner universe – with personal values, with assimilated moral
norms, etc. The development of agreeableness and extraversion since compulsory
general school is a desideratum, as the maximum age that students in different
countries of the world have at the end of compulsory education varies between
12–13 years (for some Latin American countries) and 18–19 years (in Belgium, Germany,
the Netherlands etc.) (UNICEF, n.d.; European Commission/EACEA/Eurydice, 2018),
which means that the intervention would take place until the second stage of
adolescence. This would mean shaping students' personalities in the favorable
direction, giving them a solid foundation for building the future adult’s personality.
Also, the development of a balance between being expansive – being
reserved and understanding the usefulness of agreeableness in the process of
adapting to the society in which the person in the penitentiary is to return – is a
priority in the social reintegration of persons deprived of their liberty, the purpose
being to reduce the risk of recidivism.
Considering the specialized literature on psychotherapeutic intervention
techniques, as well as those of counseling and personal development (Schaller,
2021; Durnescu, 2020; Institutul Român de Training & Training Café, 2018;
Department of Education Republic of the Philippines, 2016), the following action
plan can be outlined. It can contribute both to the harmonious formation of the
students’ personality, in order to prevent the adoption of delinquent trajectories,
and to the completion of the social reintegration efforts carried out in the
penitentiary units. It is a general framework, which can be adapted according to
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age, the particularities of each class of students or each group of detainees (number
of participants, cultural background, criminal specificity, etc.), and the time
available for carrying out each activity.
1. Developing interpersonal skills by practicing agreeable interaction
Objectives – the trainer will be able to observe the reporting patterns of the
participants to those around them, having the possibility to identify and restructure
the dysfunctional (disagreeable) behavioral models.
Method – simulation, with the theme of everyday situations that involve
social interaction in various contexts.
Applications – participants will work in pairs of two. A representative of each
pair will extract a piece of paper on which the trainer noted a problematic situation
that they may encounter daily. The pairs will take turns in front of the class, staging
the assigned situation. After each presentation, time will be allocated for the
analysis of the behavior of the two protagonists. The behavior will be appreciated,
not the person.
2. Managing conflict situations in an agreeable manner
Objectives – stimulating the agreeableness of the participants in the negotiation,
helping them to cope in situations with criminogenic potential.
Method – role play, with a central theme of conflict situations between
groups with different opinions and needs.
Applications – participants will be divided into two groups, randomly
(e.g. two rival gangs of teenagers, a gang of teenagers and the community of adults
in a neighborhood, supporters of a football team and a troupe of gendarmes).
The trainer will read them a case that assumes that the two groups are in a conflict
situation, as they have different requests, and their task will be to negotiate
peacefully, showing amiability.
3. Guiding participants towards finding a balance between expansiveness
and reservation
Objectives – the trainer will have the opportunity to identify the negative
consequences of orienting the extraversion of the participants in the wrong
direction and to instruct them on the fructification of this trait in desirable contexts
from a social perspective.
Method – case study.
Applications – the participants will work individually, their task being to
identify and note situations in which their own expansiveness has brought them
benefits and situations in which the specific behaviors of extraversion have
disadvantaged them. Each participant will present their own case study, which will
be analyzed at the large group level. The trainer will guide the participants to find
behavioral alternatives in cases where an extroverted attitude has disadvantaged
them.
Received at: 23.11.2021
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REZUMAT
Această lucrare are scopul de a prezenta o imagine de ansamblu asupra profilului de
personalitate al infractorului, din perspectiva a două dimensiuni componente ale modelului Big Five –
extraversiune și agreabilitate –, cât și prin raportare la specificul faptei și la recidivă, în vederea
elaborării unui plan de intervenție comun. Revizia literaturii de specialitate a evidențiat un nivel mai
scăzut al agreabilității și un nivel mai înalt al extraversiunii în rândul tinerilor și adulților cu risc la
comiterea de fapte ilegale. O excepție a fost observată în cazul persoanelor condamnate pentru
agresiune sexuală asupra copiilor, unele dintre acestea fiind mai puțin extravertite, în funcție de
gradul de rudenie cu victima. Referitor la specificul infracțional, cei care au prezentat un nivel mai
redus al agreabilității au fost infractorii violenți, cei acuzați de furt și contrabandiștii. Un nivel mai
înalt al extraversiunii s-a asociat cu furtul, contrabanda și consumul ilegal de alcool și droguri. Nu
toate studiile au indicat însă diferențe semnificative între infractori și populația normală. Unele au
arătat că deținuții au fost mai extravertiți și mai agreabili în comparație cu populația obișnuită, altele
au arătat opusul. Din acest motiv, este necesară dezvoltarea cunoașterii domeniului infracțional prin
derularea unor cercetări suplimentare, care să acopere lacunele existente. Totuși, rezultatele actuale
evidențiază importanța orientării procesului de reintegrare socială a persoanelor private de libertate
spre dobândirea unui echilibru între a fi expansiv – a fi rezervat și înțelegerea utilității agreabilității în
procesul de adaptare la societatea în care persoana aflată în penitenciar urmează să revină.
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MODEL EXPLICATIV PRIVIND STRESUL PARENTAL
ȘI ORGANIZAȚIONAL ÎN PROFESIA DE ASISTENT MATERNAL
FLAVIA TECULEASA, FLORINDA GOLU, ADRIAN GORBĂNESCU
Universitatea din București
Abstract
The purpose of this study is to develop a comprehensive model of stress in foster care,
by identifying the effect of the most salient role-identity on stress and understanding how this
relationship is impacted by identity-relevant experiences and characteristics of the experiences.
The aim of this theoretical study emerges from role theory, professional stress and foster care stress.
The current state of knowledge regarding stress in foster care highlights the existence of parenting
stress, but also refers to classifications of potential sources of stress which can arise in this profession
and lead to the concept of professional stress. Thus, the proposed model begins with the identification
of gaps in the scientific literature regarding the understanding of foster parents’ current needs and
psychological consequences resulted from the complexity of the work tasks. From the conceptualization of
the professional activity in foster care arise the roles of foster parents, professional and parent role,
which lead to the concepts of parenting and organizational stress in our study. These two types of
stress are integrated in the present model as components of work stress, occupational and organizational
stress. The correct understanding of the type of stress a foster parent is experiencing can help child
protection professionals to include these employees in suitable intervention programs, promptly
identify the causes of employee turnover, and minimize the discrepancies between foster parent initial
training and their professional tasks.
Cuvinte-cheie: asistenți maternali, stres parental, stres organizațional, identitate de rol, teoria
identității.
Keywords: foster parents, parenting stress, organizational stress, role identity, identity theory.
1. INTRODUCERE

Asistentul maternal, denumit în literatura științifică „foster parent”, „professional
foster parent” sau „foster carer”, este o persoană atestată de Serviciile de Protecție a
Copilului, pentru a avea grijă la domiciliu de unul sau de mai mulți copii care nu au
putut fi îngrijiți în propriile familii. Asistența maternală reprezintă principala formă
de protecție alternativă pentru copiii aflați în dificultate (Rhodes, Orme & McSurdy,
2003).
Redding et. al. (2000) au identificat o serie de calități ale unui bun asistent
maternal. În primul rând, calitatea superioară a îngrijirii copiilor în asistența
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maternală este asociată cu o motivație bazată pe nevoi personale puternice, fiind
importantă explorarea maturității emoționale în faza de recrutare și evaluare a
aplicanților. De asemenea, este important să se determine dacă persoanele care
aplică și-au construit resurse emoționale corespunzătoare și dacă sunt capabile să
fie părinți devotați și susținători. Asistenții maternali care oferă un mediu familial
structurat, îngrijesc un număr mai mic de copii, îi stimulează verbal și cognitiv și
care demonstrează stiluri parentale interactive obțin rezultate mai bune în dezvoltarea
copiilor. Îngrijitorii care ascultă într-un mod calm, validează emoțiile negative ale
copiilor fără a le reactualiza și demonstrează copiilor dedicare și afecțiune îi ajută
să se dezvolte și să se vindece (Forkey & Szilagyi, 2014).
Din specificul activității asistenților maternali, contextul în care se desfășoară
și multitudinea de sarcini derivă rolurile acestora, parental și organizațional, dar și
caracteristici ale rolurilor.
Rolul parental
Rolul parental este conceptualizat în studiul prezent ca fiind derivat din
conținutul locului de muncă și presupune aspecte referitoare la creșterea și îngrijirea
copilului aflat în plasament. În mod general, rolul parental este internalizat ca fiind
permanent. Cu toate acestea, îngrijirea de tip plasament în asistența maternală este
adesea cerută sau oferită pentru o perioadă limitată de timp. Perioada de timp, în
care copilul locuiește sau este posibil să locuiască împreună cu asistentul maternal
profesionist, are un impact asupra modului în care asistentul maternal își
caracterizează rolul. Atașamentul format între asistentul maternal profesionist și
copil este întărit odată cu trecerea timpului, fiind mult mai probabil ca asistenții
maternali să adopte identitatea parentală (Broady et al., 2010). În mod similar,
Kirton (2001) a identificat faptul că această categorie de persoane își diferențiază
rolurile în funcție de tipul plasamentului pe care îl oferă. Ei descriu plasamentul de
scurtă durată ca fiind un loc de muncă, pe când plasamentul de lungă durată îi
determină să se identifice ca părinți. Pentru cei care pun accentul pe dimensiunea
parentală, factorii-cheie sunt legați de valoarea intrinsecă a îngrijirii unui copil.
Deși toți îngrijitorii erau remunerați pentru munca lor, o parte s-a opus profesionalizării,
pentru că ar fi oferit o perspectivă impersonală muncii acestora, fiind în același
timp restrictivă (Kirton, 2001). Literatura a demonstrat că acest rol parental este o
parte fundamentală a identității individuale a asistentului maternal, având implicații
negative pentru stima de sine și pentru starea emoțională atunci când nu este
corespunzător identificată (Broady et al., 2010).
Rolul organizațional
Pe lângă includerea și acceptarea în propriile familii a copiilor care provin din
familii cu multiple probleme emoționale, probleme de sănătate și alte dificultăți,
asistenții maternali fac parte dintr-un sistem complex responsabil cu îngrijirea
acestor copii. Astfel, rolul instituțional al asistentului maternal corespunde contextului
organizațional. Asistenții maternali se conformează deciziilor cu privire la reintegrarea
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sau la planificări pe termen lung (contexte în care situația familială a copilului nu
permite reintegrarea, dar nici adopția nu este posibilă) asupra cărora nu au control.
În plus, ajută copiii să facă față problemelor legate de separarea față de părinți,
atașament și incertitudinea legată de viitor. Aceștia evaluează nevoile copiilor, apoi
implementează programe pentru a crește dezvoltarea lor, coordonându-și activitatea cu
serviciile medicale, de sănătate mintală și de educație (Rhodes, Orme & McSurdy,
2003).
Dezvoltarea continuă a serviciilor sociale a determinat asistenții maternali să
se identifice ca fiind profesioniști. Schimbările corespunzătoare noului rol pot fi
realizate cu succes doar în contextul unor servicii profesionalizate. Această mișcare
a fost necesară în vederea asigurării recunoașterii statutului asistenților maternali și
a standardelor de practică. Este important ca asistenții maternali să se perceapă ca
fiind profesioniști, având cunoștințe și abilități specifice, necesare pentru a realiza
sarcini care implică un nivel de discreție, judecată și implicare morală peste medie
(Wilson & Evetts, 2006).
Studiile incluse într-un review integrativ arată că asistenții maternali se luptă
să-și definească rolul. Majoritatea asistenților maternali se identifică ori ca părinți
ai copiilor aflați în plasament, ca profesioniști care oferă servicii și care lucrează
împreună cu sistemul de protecție a copilului, ori ca un hibrid dintre cele două
(Blythe et al., 2014), aspecte care indică posibilitatea de coexistență a rolurilor,
fluiditatea acestora și așezarea lor într-o ierarhie personală, în funcție de semnificația
personală a rolurilor.
Evenimente relevante pentru rolurile asistentului maternal
În sprijinul dezvoltării unui nou model conceptual al stresului în asistența
maternală, o contribuție esențială o are teoria dezvoltată de Thoits (1991). Autoarea
realizează o conexiune între identitățile de rol și bunăstarea emoțională, prin
introducerea unui concept nou, și anume, experiențele relevante pentru rol
„identity-relevant experiences”, care sunt considerate a fi predictori puternici ai
distresului psihologic.
Extrapolând această teorie în domeniul asistenței maternale asupra celor două
identități de rol identificate în profesia de asistent maternal, cea parentală și cea
organizațională, reiese că experiențele relevante pentru aceste roluri pot avea un
impact asupra stării de bine a persoanei, în sensul dezvoltării unui anumit tip de
stres, parental sau organizațional, în funcție de modul în care fiecare persoană își
ierarhizează cele două identități de rol.
De exemplu, pentru un asistent maternal care are ca principală identitate de
rol pe cea parentală și care se valorizează în primul rând din punctul de vedere al
relațiilor familiale, facilitarea vizitelor între copil și familia biologică poate fi o
experiență cu impact negativ, care poate duce la dezvoltarea stresului parental.
Tensiunile în familie, care apar atunci când asistentul maternal are copii biologici
sau când comportamentele copilului aflat în plasament afectează dinamica familiei,
pot fi considerate ca sursă a conflictului de rol (modul în care se înclină balanța
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muncă–familie). Mai mult, o sursă majoră de stres pentru această identitate este
dată de comportamentele de externalizare ale copilului. Mai multe studii anterioare
au subliniat asocierile dintre stresul parental și problemele de sănătate mintală în
populația de părinți biologici, dar și în populația de asistenți maternali (Lohaus
et al., 2017). Lohaus et al. (2017) au precizat că este necesar ca viitoarele cercetări
să identifice stresori specifici în contextul stresului parental și să creeze programe
corespunzătoare de intervenție și prevenție. Complexitatea rolului asistentului
maternal implică faptul că acesta este adesea expus la o serie de stresori care
depășesc limita celor specifice parentalității (Harding et al., 2018).
Atunci când principala identitate de rol este cea organizațională, neimplicarea
asistentului maternal în elaborarea planurilor realizate de către echipa multidisciplinară
și nerecunoașterea statutului acestuia de profesionist de către echipă pot fi considerate
experiențe cu relevanță pentru identitate, având drept consecință dezvoltarea stresului
organizațional. Managementul relațiilor cu sistemul de protecție a copilului (rolul
organizațional) a fost considerat a fi o sursă majoră de stres pentru asistenții
maternali (Lietz et al., 2016). Brown și Bednar (2006) au realizat un studiu în care
au analizat provocările care conduc la încetarea plasamentului copiilor la asistenți
maternali. 63 asistenții maternali au susținut faptul că sursele de stres și oboseală
care conduc la încheierea plasamentului sunt considerate a fi absența intimității,
pregătire inițială insuficientă și îngrijirea unui număr crescut de copii simultan.
Alți factori identificați în literatură se referă la suportul oferit de sistemul de
protecție și calitatea relației dintre asistentul maternal și asistentul social care se
ocupă de caz (Baum et al., 2001).
În baza concluziilor formulate de Thoits (1992, 1995) și pentru o mai bună
clarificare a stresului simțit de asistenții maternali corespunzător identității de rol,
pe care aceștia o percep ca fiind cea mai semnificativă, sunt introduse în
conceptualizarea prezentă o serie de aspecte specifice experiențelor relevante
pentru rol, și anume, numărul experiențelor, intensitatea acestora, repetitivitatea și
durata experiențelor. Aceste caracteristici specifice evenimentelor care se pot
petrece în domeniul asistenței maternale contribuie la dezvoltarea unui model care
să explice cât mai cuprinzător stresul dezvoltat de asistenții maternali. În mod
specific, un număr mai mare de experiențe negative poate contribui la dezvoltarea
stresului într-o proporție mai mare față de contribuția unei singure experiențe
negative (ex.: un asistent maternal primește un nou copil în plasament fără să i se
permită să se odihnească după plecarea copilului avut în plasament anterior,
primește informații succinte despre noul copil, află pe parcurs de existența unor
probleme de sănătate ale copilului care necesită o atenție crescută, este monitorizat
mai des de managerul de caz și este nevoit să participe în acea perioadă la o sesiune
de pregătire). Desigur, aici intervine modul de apreciere a intensității experienței
singulare. O singură experiență, apreciată ca fiind un stresor puternic, contribuie
semnificativ la apariția stresului (ex.: reintegrarea copilului aflat în plasament în
familia biologică, după o perioadă considerabilă de timp petrecută în familia
asistentului maternal; un asistent maternal este acuzat de abuz asupra copilului aflat
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în plasament și este expus unui șir de acțiuni în cadrul unei anchete în vederea
clarificării situației). De asemenea, o singură experiență negativă relevantă pentru
identitate care apare în mod repetitiv sau care se întinde pe o perioadă
considerabilă de timp contribuie semnificativ la formarea stresului (ex.: un asistent
maternal este în mod repetat rugat să ia în îngrijire încă un copil față de copilul
aflat în plasament, fiind suprasolicitat; copilul aflat în plasament manifestă
comportamente puternice de externalizare în mod repetat).
2. TEORIA IDENTITĂȚII ÎN ASISTENȚA MATERNALĂ

Cea mai promițătoare încercare de a specifica legăturile dintre societate și
individ implică teoria identității, derivată din interacționismul structural simbolic
(Grube & Piliavin, 2000). Teoria rolurilor descrie modul în care oamenii învață
despre rolurile primite în mediul social, modul în care își dezvoltă scheme interne
ale caracteristicilor rolurilor și își formează așteptări despre comportamentele
asociate rolurilor (Schofield et al., 2013). Componentele majore ale teoriei identității
sunt identitatea de rol, comportamentul asociat rolului și angajamentul față de un
anumit rol (Hoelter, 1983).
Identitatea de rol și rolul principal
Conceptul identității de rol poate fi definit în termeni generali ca fiind un
anumit obiect social care reprezintă o dimensiune a sinelui sau ca fiind o
semnificație atribuită sinelui în relație cu un rol specific (Jain et al., 2009). Fiind un
obiect social, este necesar ca identitatea de rol să fie împărțită, recunoscută social și
definită prin acțiuni. În acest sens, o identitate de rol reprezintă o legătură între
sinele individual și societate. Identitățile de rol diferă de o identitate psihologică
sau de personalitate, deoarece reprezintă poziții sociale obiective și nu pot fi
experiențe pur subiective. Conceptul de identitate de rol ocupă un rol central în
teoria identității, fiind considerat ca fiind o sumă de componente ale sinelui care
corespund rolurilor sociale pe care le jucăm (Chreim et al., 2007) și a fost folosit
pentru a înțelege o gamă largă de acțiuni, incluzând, printre altele, performanța la
locul de muncă și rolurile în familie (Grube & Piliavin, 2000).
Conform teoriei rolurilor, rolul de părinte cuprinde concepția internalizată a
unei persoane cu privire la comportamentul matern/patern adecvat (identitatea
părintească de rol). Această conceptualizare include atât comportamentul definit
cultural, cât și variații individuale ale acelui comportament (Minton & Pasley, 1996).
Identitatea profesională este definiția proprie a unei persoane ca membru al
unei profesii și este asociată cu punerea în scenă a unui rol profesional. Ashforth și
Smith (2001) susțin că o identitate de rol oferă o definiție a sinelui în rol și include
scopurile, valorile, credințele, normele, stilurile de interacțiune și cadrul de timp
care sunt în mod obișnuit asociate cu un rol. Identitățile de rol ar trebui să ofere
oamenilor o semnificație și un sens al vieții, dar și o modalitate de a-și ghida viața
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(Thoits, 1991). Modul în care profesioniștii își percep identitatea de rol reprezintă
centrul modului în care ei interpretează și acționează în diferite situații la locul de
muncă.
Importanța („salience”) reprezintă un principiu de bază de organizare a mai
multor identități și se referă la ordonarea ierarhică a identităților, în funcție de cât
de mult investesc oamenii în anumite roluri sociale. Așadar, proeminența unui rol
reprezintă probabilitatea ca o anumită identitate să fie invocată într-o anumită
situație sau de-a lungul mai multor situații (Minton & Pasley, 1996). Această
probabilitate este rezultatul gradului de angajament față de o anumită componentă
a identității (Vincke et al., 1999).
Hoelter (1983) a realizat o cercetare cu privire la efectele evaluării rolurilor și
a angajamentului asupra importanței rolurilor. Acesta a concluzionat că importanța
unei identități crește pe măsură ce angajamentul existent în rolul care dă naștere
identității crește. De asemenea, importanța unei identități crește pe măsură ce
evaluarea performanței, ce corespunde rolului, devine mai pozitivă.
Relația dintre percepția identității și sănătatea mintală
Teoria identității oferă o metodă sistematică de a analiza conexiunea dintre
gen, rolurile familiale și organizaționale, stres și sine, fiind deja subliniată valoarea
adoptării acestei perspective în investigarea relației dintre sine și stres. De asemenea,
explică relația dintre roluri și sine, iar în acest fel oferă o perspectivă unică a
stresului (Wiley, 1991).
Pot fi identificate două surse ale stresului dintr-o perspectivă a identității.
O posibilă sursă a stresului este conflictul între acțiuni care confirmă identități
separate. Stresul poate apărea atunci când un individ este pus față în față cu alegeri
între comportamente specifice rolurilor care confirmă identități de o importanță
similară și concomitentă. Performanța inadecvată în baza unui rol ales poate de
asemenea crea stres. Dacă performanța comportamentelor necesare pentru a confirma
importanța unei identități într-o situație este slabă, individul poate simți stres, iar
menținerea identității valorizate este amenințată (Wiley, 1991). Persoanele au tendința
de a se comporta în acord cu identitățile de rol, deoarece a nu mai îndeplini un rol
poate duce la costuri sociale și personale considerabile (Wang & Cheng, 2009).
Luând în considerare teoria identității rolului principal, problemele într-un
domeniu sau rol ar trebui să fie mai supărătoare pentru indivizii care sunt devotați
acelei identități de rol decât pentru cei care au investit mai puțin în acel rol, având
în vedere că problemele continue amenință un aspect valoros al sinelui. De exemplu,
impactul dificultăților care aparține rolului parental ar trebui să varieze în funcție
de importanța identității parentale în aprecierea personală a individului (Simon,
1992).
Berjot et al. (2013) a realizat un studiu cu subiecți psihologi care a avut ca
scop, printre altele, clarificarea ipotezei conform căreia situațiile dificile de la locul
de muncă pot fi relevante pentru identitatea psihologilor – care reprezintă o
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populație devotată activității lor, fiind expuși la riscul de a dezvolta stres și
epuizare. Rezultatele au arătat că multe situații zilnice sunt relevante pentru
identitatea psihologilor. Aspecte personale ale identității explică relația dintre
majoritatea surselor de dificultate și stresul perceput. Cu alte cuvinte, dacă aceste
situații cauzează stres, se întâmplă din cauza impactului acestora asupra unui
anumit aspect al identității.
3. UN MODEL INTEGRATOR AL STRESULUI ÎN ASISTENȚA MATERNALĂ

Stresul psihologic se referă la o relație în continuă schimbare între persoană
și mediu, fiind văzut ca un proces complex, multivariat, cu multiple fațete
importante. Nu este suficient să știm că unele persoane au un nivel de stres mai
mare, pe când alte persoane au un nivel mai scăzut al stresului. Este necesar să fie
identificate sursele de stres în relații problematice persoană – mediu. Sursele
separate de stres sunt importante, deoarece particularitățile acestora diferă semnificativ
între persoane și colectiv (Lazarus, 1990).
În literatura de specialitate, stresorii specifici asistenților maternali nu au fost
tratați din punct de vedere al stresului ocupațional și organizațional, posibil ca
urmare a diferențelor existente la nivel mondial în exercitarea activității de asistent
maternal (Laklija, 2011) și a dificultăților corespunzătoare profesionalizării asistenței
maternale (Schofield et al., 2013). Într-un studiu realizat în urmă cu 20 de ani,
dar cu o puternică relevanță și în prezent, Jones și Morrissette (1999) au identificat
11 teme ce cuprind evenimente care contribuie la dezvoltarea stresului asistenților
maternali. Acestea pot fi organizate ca fiind teme specifice stresului ocupațional
(relația asistent maternal – copil aflat în plasament; relația copil – familie biologică;
agresivitatea copilului față de alte persoane și față de obiecte; instabilitatea emoțională
a copilului aflat în plasament etc.) și teme specifice stresului organizațional
(probleme administrative; relația asistent maternal – angajații care instrumentează
cazul copilului etc.).
Un review al literaturii realizat de Adams et al. (2018) a subliniat o variație
considerabilă a stresorilor și a nivelurilor de stres specifice asistenților maternali.
Factorii identificați ca având o contribuție la dezvoltarea stresului au fost grupați în
următoarele teme: gestionarea relației cu autoritățile/ profesioniștii din cadrul
protecției copilului; tensiunile din familie; comportamentele copilului; suportul
social; atașamentul. Autorii au concluzionat că nivelurile de stres ale asistenților
maternali nu sunt influențate doar de experiențele timpurii și de caracteristicile
individuale ale copiilor din plasament, ci și de circumstanțele individuale ale
îngrijitorilor, nefiind astfel benefic un anumit tip de intervenție pentru toate
cazurile.
Există și alte studii care admit faptul că stresul asistenților maternali apare ca
rezultat al mai multor factori, în plus față de gestionarea comportamentelor
copilului, și anume, conflictele de rol, caracteristicile plasamentului și relaționarea
cu serviciile de protecția copilului (Harding et al., 2018; McKeough et al., 2017).
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Luând în considerare studiile descrise și distanța temporală dintre acestea, se
poate sublinia faptul că a fost realizată o grupare a tipurilor de stresori specifici
asistenței maternale în diferite teme, fără a fi realizată în timp o conceptualizare
clară a acestor stresori și a tipurilor corespondente de stres.
Conform Organizației Mondiale a Sănătății (World Health Organization,
2020), stresorii la locul de muncă pot fi împărțiți în două categorii corespunzătoare
conținutului muncii și contextului muncii. Conținutul muncii include aspecte legate
de conținutul activității și caracteristici ale activității, încărcătura și stilul de lucru,
numărul de ore lucrate, participarea în activitatea și controlul asupra muncii.
Contextul muncii se referă la dezvoltarea în carieră, statutul și salarizarea, rolul în
organizație, relații interpersonale, cultura organizației, relația dintre timpul liber,
familie și muncă etc.
În studiul prezent sunt propuse două tipuri de stres, ocupațional și organizațional,
pornind de la cele două roluri ale asistentului maternal, parental și organizațional.
Categoria stresului organizațional include și aspecte referitoare la conflictul
de rol și ambiguitatea rolului la asistenții maternali, concepte care au fost de interes
în literatura de specialitate prin studiile realizate de Blythe et al., 2014; Rhodes
et al., 2003; Schofield et al., 2013.
Categoria stresului ocupațional a primit considerabilă atenție în literatura de
specialitate în domeniul asistenței maternale și poate fi explicată în primul rând
prin activitatea de îngrijire a copilului aflat în plasament, dar și prin numeroasele
implicațiile ale acestei activități (Vanschoonlandt et al., 2013). Toate aceste aspecte
sunt considerate în studiul prezent ca fiind specifice stresului parental.
Cerințele unice pe care rolul de asistent maternal le presupune sunt asociate
cu niveluri ridicate de stres perceput printre asistenții maternali (McKeough et al.,
2017), acestea fiind concentrate până în prezent pe provocările specifice rolului
parental, fără a se concluziona într-un model conceptual al stresului.
Studiul prezent reprezintă o însumare a unor caracteristici esențiale ale
asistentului maternal și ale activității acestuia, într-un model care explică complexitatea
profesiei și a stresului rezultat. Modelul propus în acest studiu aduce o perspectivă
nouă asupra stresului asistentului maternal, fiind primul model care stabilește
relații între conceptele (1) stres ocupațional și organizațional în domeniul asistenței
maternale, (2) rolurile asistentului maternal, parental și organizațional, (3) proeminența
rolurilor și (4) evenimentele relevante pentru rol.
Scopul acestui studiu teoretic este de a dezvolta un model explicativ al
stresului asistenților maternali, pornind de la identificarea efectului percepției
identității de rol principale asupra stresului și continuând cu modul în care
experiențele relevante pentru rol și caracteristicile acestor evenimente au un impact
asupra acestei relații. Contribuția acestui model pentru îmbogățirea stadiului
cunoașterii în literatura de specialitate este dată de (a) înțelegerea stresului pe care
asistenții maternali îl pot dezvolta, acesta fiind stres parental (ocupațional) sau stres
organizațional, fără ca aceste tipuri de stres să se excludă reciproc și de (b) identificarea
unor aspecte ale identității cu relevanță pentru explicarea stresului în domeniul
asistenței maternale.

9

Model explicativ al stresului la asistenții maternali

263

4. CONCLUZII

Din specificul activității asistenților maternali, contextul în care se desfășoară
și multitudinea de sarcini derivă rolurile acestora, parental și organizațional.
Percepția proeminenței unui rol variază în funcție de importanța anumitor roluri
pentru o persoană și modul în care aceste roluri sunt așezate în ierarhia personală.
Astfel, se consideră că un asistent maternal are ambele roluri, acestea fiind așezate
într-o ierarhie, în funcție de propria apreciere a importanței acestora. Percepția
importanței unui rol poate influența modul în care se dezvoltă stresul. În această
relație intervine un concept definit de Thoits (1991), și anume, experiențele cu
relevanță pentru rol. În această cercetare se pornește de la particularizarea teoriei
lui Thoits pentru domeniul asistenței maternale, propunându-se că experiențele
negative relevante pentru rolul parental vor influența dezvoltarea stresului parental,
iar experiențele negative relevante pentru rolul organizațional vor contribui la
apariția stresului organizațional. Stabilirea acestor tipuri de stres este fundamentată
de modul în care este conceptualizat stresul la locul de muncă, și anume, ca stres
ocupațional și stres organizațional. În același timp, au fost introduse pentru claritate
anumite caracteristici ale experiențelor relevante pentru rol, și anume, numărul
experiențelor, intensitatea, repetitivitatea și durata acestora.
Din acest model reiese importanța înțelegerii modului în care asistenții
maternali își percep identitățile de rol, având această profesie și a tipului de stres
care se formează și care îi afectează. Un anumit tip de stres necesită o anumită
intervenție. Includerea asistenților maternali în intervenții specifice rolului organizațional
este esențială atunci când este observată afectarea bunăstării emoționale de către
experiențe semnificative pentru acest rol. Nu au fost identificate în literatură
intervenții aplicate asistenților maternali cu privire la stresul organizațional. O
posibilă explicație pentru această lacună poate fi dată de absența unui consens cu
privire la modul de profesionalizare a asistenței maternale la nivel global (asistența
maternală nu este reglementată prin lege în același mod la nivel global, existând
diferențe cu privire la modul de remunerare, beneficiile primite din partea statului
pentru realizarea acestei activități, instituția/agenția responsabilă de recrutarea și
monitorizarea activității asistenților maternali etc.).
Deși prin modelul prezent se intenționează o abordare complexă și cuprinzătoare
a stresului asistenților maternali, pot fi identificate limite ale acestuia. Cu toate că o
mare parte dintre experiențele negative ale asistentului maternal în activitatea lui
sunt relevante pentru cele două identități de rol conceptualizate în prezentul studiu,
pot fi identificate experiențe care să contribuie la formarea stresului, dar care să
se încadreze în categoria evenimentelor de viață (decesul unei persoane dragi,
îmbolnăvire etc.). Conform teoriei lui Thoits (1991), experiențele relevante pentru
identitate reprezintă o subcategorie a evenimentelor și dificultăților din viață.
Înțelegerea corespunzătoare a experiențelor specifice asistenților maternali și
tratarea lor în consecință sunt esențiale, având în vedere faptul că activitatea
asistenților maternali se desfășoară în jurul unei categorii vulnerabile de beneficiari,
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și anume, copiii din sistemul de protecție. Au fost identificate studii în literatura de
specialitate care susțin existența unui efect al stresului asistentului maternal asupra
bunăstării psihologice a copilului aflat în plasament (Fisher & Stoolmiller, 2008).
În plus, tratarea necorespunzătoare a stresului asistenților maternali poate duce la
renunțarea la această activitate și la crearea unui dezechilibru între numărul de
asistenți maternali și numărul de copii care au nevoie de îngrijire. Aceste aspecte
au prezentat un interes crescut de-a lungul timpului în literatură (Brown, 2008;
Cooley et al., 2015; MacGregor et al., 2006). Intervențiile dezvoltate până în
prezent și adaptate pentru această categorie de persoane abordează problemele
întâmpinate de asistenții maternali exclusiv din perspectivă parentală (Greeno
et al., 2016).
Înțelegerea tipului de stres cu care se confruntă asistentul maternal conduce
specialistul către identificarea intervențiilor potrivite pentru angajat (ex.: sesiuni
educative, grupuri de sprijin, terapii de grup, ședințe cu scop informativ și de
ventilare a problemelor cu membrii echipei multidisciplinare etc.), identificarea
timpurie a cauzelor ce duc la riscul de renunțare la activitate și diminuarea
discrepanțelor între pregătirea asistentului maternal și cerințele profesionale.
Un astfel de model comprehensiv poate contribui în comunitatea științifică
printr-o abordare diferită și cuprinzătoare a stresului în acest domeniu, dar și în
sistemul de protecție, prin implementarea unor intervenții corespunzătoare nevoilor
complexe ale asistenților maternali și prin clarificarea unor probleme de recunoaștere
corespunzătoare a contribuției asistenților maternali în sistem, dar și în societate.
Mulțumiri
Această lucrare nu ar fi fost posibilă fără oportunitatea de a înțelege în mod concret
activitatea profesională a asistenților maternali din România și provocările cu care aceștia
se confruntă în mod regulat.
Primit în redacție la: 10.03.2022
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REZUMAT
Studiul prezent urmărește dezvoltarea unui model explicativ al stresului asistenților maternali,
pornind de la identificarea efectului percepției identității de rol principale asupra stresului și
continuând cu modul în care experiențele relevante pentru rol și caracteristicile acestor evenimente au
un impact asupra acestei relații. Scopul acestui studiu teoretic derivă din direcții de cercetare care
pornesc de la teoria rolurilor, stresul profesional și stresul în asistența maternală. Stadiul actual al
cunoașterii în domeniul asistenței maternale cu privire la stres aduce în prim plan stresul parental, dar
cuprinde și clasificări ale potențialelor surse de stres care pot apărea în această profesie, aceste
clasificări fiind o deschidere către conceptul de stres profesional. Astfel, modelul propus pornește de
la identificarea în literatură a unei lacune privind înțelegerea adecvată a nevoilor actuale ale
asistenților maternali și a consecințelor pe plan psihologic rezultate din complexitatea sarcinilor la
locul de muncă. Analizând specificul activității profesionale a asistenților maternali, au fost desprinse
două roluri pe care aceștia le dețin, și anume, rolul parental și rolul organizațional, care corespund în
studiul prezent stresului parental și stresului organizațional. Cele două tipuri de stres au fost integrate
în model ca fiind componente ale stresului la locul de muncă, ocupațional și organizațional.
Înțelegerea tipului de stres cu care se confruntă asistenții maternali poate conduce profesioniștii din
domeniul protecției copilului către includerea acestor angajați în programe adecvate de intervenție,
identificarea timpurie a cauzelor ce duc la riscul de renunțare la activitate și diminuarea discrepanțelor
între pregătirea asistentului maternal și cerințele profesionale.

