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Succesul și eșecul școlar 

Onofrei Anca Gabriela 

Succesul poate fi definit ca o reușită, un rezultat favorabil al 
unei activități (Șchiopu, 1997). Ion A. Popescu subliniază 
faptul că noțiunea de succes (Zamfir & Vlăsceanu, 1993) are 
două componente și anume: 

o Componentă individuală –  reprezentând rezultatul 
favorabil pe care îl obține individul într-o competiție, într-un 
anumit domeniu de activitate 

o Componentă socială –  acceptarea și recompensarea de 
către grupul din care individul face parte sau chiar de către 
societate a rezultatelor și performanțelor obținute 
Atunci când nu este atins scopul fixat și nu se obține 
rezultatul așteptat, vorbim de eșec. Succesul și eșecul 
depind de raportarea la anumite norme stabilite de 
societatea din care face parte individul. Trăirea succesului și 
a eșecului depinde de expectanțele personale, de 
autoevaluare și de gradul de implicare al individului spre 
atingerea scopului propus. 

Succesul școlar constă în obținerea unui randament 

superior în activitatea instructiv-educativă la nivelul cerințelor 
programelor și ale finalităților învățământului (Popescu, 
1991). De asemenea, cercetătorii au demonstrat că o 
„mentalitate evolutivă”, ceea ce înseamnă că o persoană 
înţelege că abilităţile pot fi îmbunătăţite şi dezvoltate prin 
practică, este strâns legată de succesul şcolar. Cercetătorii 
de la Research School International studiază şi alte trăsături 
de caracter care ar putea contribui la succesul şcolar. 
Psihologul Daniel Gilbert de la Harvard defineşte fericirea 
sub forma unor sentimente pozitive ce apar frecvent şi care 
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sunt însoţite de sentimentul că viaţa are sens. Cercetările din 
psihologie au demonstrat existenţa unei legături puternice 
între fericire şi succesul la locul de muncă. De exemplu, 
Gilbert şi colegii săi au arătat că angajaţii care sunt fericiţi au 
tendinţa să-şi îndeplinească mai bine sarcinile de serviciu, 
câştigă mai mulţi bani şi reprezintă un ajutor pentru colegii 
lor. 

Eșecul școlar 

Eșecul școlar reprezintă incapacitatea unui elev de a atinge 
obiectivele pedagogice propuse. Se referă la situația 
momentană a elevului, ceea ce presupune depășirea 
situației și posibilitatea de a obține succes pe viitor. 

1.Forme ale eșecului școlar: 

o Eșecul școlar de tip cognitiv – nerealizarea obiectivelor 
educative. Cauze: nivelul dezvoltării intelectuale, nivelul 
motivațional sau volițional 

o Eșecul școlar de tip necognitiv – inadaptarea elevului la 
exigențele mediului școlar 

o Eșecul școlar limitat – elevul întâmpină dificultăți în 
atingerea obiectivelor pedagogice doar în cazul unui număr 
redus de discipline 

o Eșecul școlar generalizat – elevul întâmpină dificultăți de 
realizare a obiectivelor pedagogice în cazul marii majorități a 
disciplinelor 

o Eșecul școlar cu caracter episodic – elevul înregistrează 
dificultăți în realizarea unora dintre sarcinile școlare, pe o 
perioadă limitată de timp 
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o Eșecul școlar cu caracter de durată –  elevul înregistrează 
lacune în cunoștințele pe care le are pe o perioadă 
îndelungată de timp 

2.Cauze ale eșecului școlar: 

Cercetările au arătat că există trei categorii de factori care 
pot determina apariția eșecului școlar. 

2.1.Cauze de ordin fizio-psihologic – voință slabă, 
imposibilitatea de concentrare a atenției asupra sarcinii, lipsa 
motivației, trăirile afective negative sunt factori care 
determină apariția eșecului școlar. O altă categorie de factori 
psihologici care determină apariția eșecului școlar sunt 
cei caracteriali (supraestimare, subestimare, conduită 
disarmonică). Tulburările legate de pubertate sau 
adolescență sunt și ele o categorie de factori ce pot cauza 
eșecul școlar. 

2.2.Cauze de ordin socio-familial – familile dezorganizate 
în care nu există interes și preocupare pentru evoluția 
școlară reprezintă unul dintre factorii determinanți ai eșecului 
școlar. Statusul socio-economic, atmosfera și climatul 
educativ oferit de familie sunt, de asemenea, factori ce 
contribuie la apariția eșecului școlar. Tensiunile dintre părinți, 
violența, accesul redus sau inexistent la utilități îl 
influențează negativ pe copil și implicit rezultatele lui școlare. 

2.3.Cauze de ordin pedagogic – prezentarea într-un mod 

ilogic și neatractiv a conținutului lecției, deficiențe de 
evaluare, stilul autoritar al cadrului didactic sunt factori ce 
determină apariția și întreținerea eșecului școlar. 
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R. Rosenthal (Cosmovici & Iacob, 1998) a stabilit 4 factori 
determinanți în funcție de care comportamentul cadrului 
didactic poate fi diferit atunci când lucrează cu elevi buni sau 
atunci când lucrează cu elevi predispuși eșecului școlar: 

o Atmosfera – cadrul didactic are tendința de a crea un climat 
socio-afectiv mai cald pentru elevii pe care îi apreciază 

o Factorul input – elevilor slabi li se oferă mai puține ocazii de 
a învăța lucruri noi și li se explică mai puțin informațiile dificile 

o Factorul output – cadrul didactic are tendința de a prelungi 
discuția cu un elev considerat bun până când va obține un 
răspuns satisfăcător de la acesta 

o Feedback-ul – cadrul didactic are tendința de a-i lăuda pe 
elevii de la care se crede că pot obține performanțe înalte 
chiar când dau răspunsuri inexacte și de a-i critica pe elevii 
considerați slabi 

3.Modalități de prevenire a eșecului școlar 

Cea mai importantă regulă pe care trebuie să o urmăm 
pentru a preveni eșecul școlar constă în fixarea și definirea 
clară a obiectivului pe care urmează să-l atingem. În 
formularea obiectivelor, Merlevede, Birdoux și Vandamme 
(2004) stabilesc 5 criterii: 

o Specific: concret 

o Măsurabil 

o Acceptabil: să fie în concordanță cu sistemul de valori al 
individului 

o Realizabil 
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o Previzibil în timp 
Luca (1999) sintetizează alte cauze ale apariției eșecului 
școlar și anume: 

o Lipsa motivației: chiar dacă elevul dispune de capacitățile 
necesare rezolvării unei probleme, atunci când nu este 
motivat să rezolve problema cu care se confruntă, nu va 
obține un rezultat favorabil 

o Absența controlului impulsurilor: atunci când individul 
acționează impulsiv, atenția pe care trebuie să o acorde 
activității desfășurate va fi distrasă de această lipsă de 
control a impulsurilor 

o Lipsa de perseverență: mulți dintre elevi abandonează 
sarcina pe care o au de rezolvat imediat ce se confruntă cu 
un obstacol 

o Teama de eșec: acest factor este corelat cu lipsa încrederii 
în sine 

o Amânarea: amânarea rezolvării unei sarcini, după un timp, 
nu se va traduce în succes pentru că succesul presupune 
respectarea unei limite de timp 

o Complexul de eșec: definit de Laforgue (Iacob, 2000) se 
manifestă prin „capacitatea” elevului de a-și construi propria 
nereușită, în ciuda condițiilor favorabile și a dorinței de a 
reuși 
În literatura de specialitate (Beckers & Stegen, 1989) se face 
distincția între elevul aflat în dificultate în ceea ce privește 
evoluția lui școlară și elevul aflat în situația de eșec școlar: 
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Indicatori 
Elevul aflat în 
dificultate 

Elevul aflat în 
situația de eșec 
școlar 

Comportament 
Comportament 
obișnuit 

Agitație, oboseală 

Modul în care 
folosește timpul 

Are nevoie de o 
perioadă 
îndelungată de 
timp pentru a 
începe să 
rezolve sarcina 

Începe să rezolve 
sarcina propusă 
foarte repede 

Relația cu 
cadrul didactic 

Solicită ajutor 
Nu solicită ajutor 
pentru că nu știe să 
se evalueze 

Relația cu 
colegii de clasă 

Solicită ajutorul 
colegilor pentru 
a progresa 

Nu se adaptează 
grupului din cauza 
comportamentului 
dificil 
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Raportarea la 
procesul 
instructiv-
educativ 

Este tolerant la 
incertitudine, 
noutate, 
cercetare. Poate 
să-și corecteze 
erorile 

Este intolerant la 
incertitudine și 
corectarea erorilor 
sale. Nu poate 
înțelege sensul 
informațiilor 

4. Consecințele eșecului școlar 

Eșecul școlar are consecințe negative asupra echilibrului 
psiho-afectiv al copilului iar, în timp, elevul care înregistrează 
eșecuri repetate poate dezvolta conduite de tipul: 

o Trăirea sentimentelor de amenințare și insecuritate: mediul 
școlar poate deveni un mediu ostil ajungând la absenteism 
sau abandon 

o Formarea și dezvoltarea unor comportamente de trișare sau 
a unor comportamente antisociale (minciuni, violență) 

o Căutarea unor parteneri sociabili care pot avea un 
comportament antisocial 

o Modificarea interpretărilor asupra realității 

o Depresie, izolare 
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Concluzii 

Odată cu trecerea timpului și apariția unor noi factori ce 
contribuie la apariția eșecului școlar în rândul elevilor, 
schimbarea viziunii educativ-informative și formative, 
egalitatea de șanse privind educația, suportul 
psihopedagogic oferit în școli, este necesară o implicare a 
tuturor factorilor în educația școlară pentru stoparea acestui 
fenomen. 
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Despre autor 

o Numele meu este Onofrei Anca Gabriela, sunt licențiată în 
psihologie 

o  În prezent urmez cursurile masterelor: Psihologie aplicată 
în domeniul securității naționale și Evaluare și 
intervenție psihologică în domeniul educațional, din 

cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, 
Universitatea din București 

o Arii de interes: psihologie clinică, psihologie organizațională, 
consiliere școlară, cercetare științifică 

o Cum m-aș descrie în 5 cuvinte? Ambiție, perseverență, 
încredere, responsabilitate și emoție. 
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Sindromul Stockholm și implicațiile psihologice 

Onofrei Anca Gabriela 

Sindromul Stockholm este folosit în mod obișnuit de 
sursele mass-media ca termen pentru a descrie legătura 
pozitivă pe care o victimă răpită o dezvoltă față de răpitorul 
său. 

Termenul Sindrom Stockholm, denumit în mod eponim 
după un jaf bancar eșuat din Stockholm, Suedia, a fost folosit 
pentru a descrie legătura emoțională pozitivă pe care o 
victimă a răpirii o poate dezvolta față de răpitorul său 
(Namnyak et al., 2007). Se speculează că această legătură 
se dezvoltă ca parte a mecanismului de apărare a victimelor 
pentru a le permite să simpatizeze cu capturarea lor, ducând 
la o acceptare a situației, limitând sfidarea ⁄ agresivitatea față 
de răpitor și menținând astfel supraviețuirea într-un scenariu 
altfel de un potențial risc. 

Acest concept a fost descris inițial în 1936 de Anna 
Freud ca un tip de identificare convocat de ego pentru a se 
proteja împotriva figurilor de autoritate care au generat 
anxietate. Scopul acestui lucru este de a permite ego-ului să 
evite mânia și pedeapsa potențială a inamicului (Hall, 1954). 

Identificarea cu agresorul este un concept folosit adesea 
pentru a evalua cazurile care implică violență domestică sau 
când există o relație preexistentă între agresor și 
victimă. Luarea de ostatici este definită ca deținerea uneia 
sau mai multor persoane împotriva voinței lor cu utilizarea 
efectivă sau implicită a forței (Lanceley, 1999) și nu definește 
dacă subiectul și victima sunt, sau au fost, cunoscuți anterior. 
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Istoria întâmplării 

În dimineața zilei de joi, 23 august 1973, un evadat de 32 de 
ani, J. Olsson, înarmat cu o mitralieră, a intrat în Sveriges 
Kreditbanken din Piața Norrmalmstorg, Stockholm, Suedia. 
El a tras mai multe gloanțe cu arma, rănind un ofițer de 
poliție. Apoi a luat ostatici patru funcționari bancari. Prima 
cerere a lui Olsson a fost ca colegul său de închisoare, Clark 
Olofsson, în vârstă de 26 de ani, să fie eliberat din închisoare 
și să i se permită să i se alăture; guvernul suedez a fost de 
acord cu cererea. Olofsson i s-a alăturat lui Olsson, iar cei 
doi au demarat următoarea acțiune a planului: baricadarea 
lor și a celor patru ostatici în bancă, lângă un seif de 3,3 x 
14,3 m (Pilevsky P., 1989). Lanțul următor de evenimente ar 
duce la ceea ce este acum cunoscut sub numele de sindrom 
Stockholm. Cei patru ostatici păreau să se lege cu răpitorii: 
se pare că nu doreau să fie salvați de poliție. Una dintre 
femeile ostatice este citată spunând că „aceasta este lumea 
noastră acum … dormind în acest seif pentru a supraviețui. 
Oricine amenință această lume este dușmanul nostru” 
(Norrmalmstorgsdramat-s lever gisslan I dag, 2003). În ciuda 
calvarului lor, după incident, ostaticii au raportat că nu aveau 
sentimente neplăcute față de cei care i-au ținut ostatici și, în 
plus, că se temeau de poliție mai mult decât de răpitorii lor. 
Mai mult, una dintre femeile ținute ostatice s-a căsătorit 
ulterior cu unul dintre răpitori. 

Aspecte psihologice 

Cercetările anterioare au susținut noțiunea că cel puțin trei 
factori trebuie să fie prezenți pentru ca sindromul să se 
dezvolte potențial. În primul rând, individul trebuie ținut 
ostatic pentru o perioadă semnificativă de timp. În al doilea 
rând, ostaticii și cei care iau ostatici trebuie să mențină un 
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contact personal continuu (adică, ostaticii nu sunt blocați sau 
izolați într-o cameră separată). Și în al treilea rând, cei care 
iau ostatici trebuie să-i trateze pe ostatici cu amabilitate, sau 
cel puțin să nu-i abuzeze fizic sau să-i amenințe verbal (de 
Fabrique et al., in press). 

Un mecanism de coping cunoscut și ca Sindromul de 
identificare a supraviețuirii, sindromul simțului comun sau, 
pur și simplu, transferul, Sindromul Stockholm este format 
de obicei din trei componente care pot apărea separat 
sau în combinație între ele: sentimente negative din partea 
ostaticului față de autorități, sentimente pozitive din partea 
ostaticului față de răpitor și sentimente pozitive reciproce de 
către răpitor față de ostatic (Ochburg, 1980). 

Deși reacția fiecărei persoane la luarea ostatică rămâne 
unică, un set de comportamente comune poate apărea la 
unele victime. Sindromul poate consta din unul sau mai multe 
dintre următoarele comportamente: 

o Unul sau mai mulți ostatici pot prezenta furie și frustrare 
(sentimente negative) față de poliție, crezând fie că polițiștii 
nu fac suficient pentru a pune capăt incidentului sau 
pregătesc un atac care ar putea pune în pericol ostaticii. 

o Unul sau mai mulți ostatici pot începe să manifeste simpatie 
(sentimente pozitive) față de răpitorii lor, crezând că nu sunt 
oameni atât de răi sau încearcă să se convingă că răpitorii 
nu le vor face rău. 

o Persoanele care iau ostatici pot reciprociza și arăta 
compasiune (sentimente pozitive) față de unul sau mai mulți 
dintre ostatici (Fuselier, 1999). 
Cu toate acestea, din anii 1970, termenul a fost folosit într-o 
gamă mult mai largă de cazuri. Argumentul dezechilibrului de 
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putere este o dimensiune esențială a sindromului și legăturile 
emoționale false pe care aceste dezechilibre le creează au 
condus unii factori care susțin că sindromul Stockholm apare 
nu numai în răpire sau cazuri de luare de ostatici, dar într-o 
serie întreagă de situații și condiții care nu pot fi recunoscute 
imediat ca manifestări ale sindromului. Printre grupurile 
descrise ca suferind de Sindromul Stockholm se numără: 
femeile bătute, cele abuzate sexual sau agresate fizic, copii 
abuzați, victime ale incestului, prizonieri de război sau 
terorism politic, membri ai cultului, prizonieri din lagărele de 
concentrare, sclavi și prostituate (Adorjan et al., 2012). 

În studiile realizate s-a constatat că aspecte precum: 
anxietatea și psihotismul corelează cu apariția Sindromului 
Stockholm (Auerbach at al., 1994). 

La femei, factorii care declanșează Sindromul Stockholm 
sunt: dependența de dragoste, daune psihologice (efecte 
durabile din cauza abuzului), afilierea cu abuzatorul. 

Concluzii 

Sindromul Stockholm se manifestă cu precădere la 
persoanele de sex feminin, acestea fiind cel mai adesea 
victime ale violenței domestice, ale răpirilor și abuzurilor. De 
cele mai multe ori, acestea preferă să păstreze tăcerea, să 
nu-i denunțe pe agresori fie din frică, fie sperând că astfel 
agresivitatea se va diminua, fie în urma sentimentelor 
pozitive dezvoltate față de agresor. Adesea, femeile dezvoltă 
sentimente pozitive față de agresor, crezând că prin aceste 
acte violente, agresorul își manifestă iubirea față de ele și 
ele, la rândul lor, ajung să creadă că doar prin acceptarea 
acestor comportamente pot primi dragoste și afecțiune. 
Astfel, se naște un cerc vicios în care nici agresorul, nici 
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victima nu renunță unul la celălalt, ba chiar se sprijină și se 
încurajează. Psihologii și psihoterapeuții vă pot învăța 
mecanisme sănătoase de coping și instrumente de răspuns 
pentru a vă ajuta să înțelegeți ce s-a întâmplat, de ce s-a 
întâmplat și cum puteți merge mai departe. Redistribuirea 
emoțiilor pozitive vă poate ajuta să înțelegeți că nu s-a 
întâmplat din vina voastră. 
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Relația dintre creativitate și stilurile de învățare 

Botea Camelia, Necula Cristina Nicoleta 

Creativitatea poate fi definită printr-un complex de aptitudini 
psihice care generează produse noi și extrem de valoroase 
pentru societate, numai în condiții favorabile acesteia 
(Roșca, 1981). De asemenea, poate semnifica și abilitatea 
de a oferi răspunsuri noi la probleme, de a realiza răspunsuri 
noi și originale (Limbos, 1988). Jaoui, 1990, consideră că 
orice om poate fi creativ, creativitatea existând și făcând 
parte din fiecare persoană. Astfel, acesta susține ideea 
conform căreia creativitatea reprezintă capacitatea de a 
realiza produse eficiente și originale folosind elemente 
preexistente. Taylor a clasificat creativitatea în patru tipuri de 
creativitate. Autorul susține că acest concept poate fi 
expresiv, productiv, inventiv și emergent (Buckley & 
Jakovljevic, 2013). Pentru ca cineva să fie considerat a fi 
creativ trebuie să elaboreze ceva inovator și valabil (Roco, 
2018). Poate fi vorba despre orice aduce un plus de valoare 
societății, o lucrare de artă, poate fi un proces, chiar și o 
unealtă sau o idee. Însă dacă produsul respectiv va fi nou 
dar nu și potrivit, acesta va fi considerat a fi bizar. Astfel, a 
fost realizat un model structural al creativității care include 
trei componente necesare. Acestea sunt reprezentate prin 
motivația intrinsecă, abilitățile creative relevante și gradul de 
specializare în domeniul respectiv (Amabile, 1983). 

În ceea ce privește creativitatea în educație, aceasta este 
exprimată prin ideile fluide, flexibile și originalitate 
(Pânișoară, 2019). Acestea contribuie semnificativ la 
dezvoltarea limbajului și gândirii elevilor, cât și la dezvoltarea 
capacității de transfer analogic (Gick & Holyoak, 2004). 
Învățarea eficientă are în vedere raționamentul și depinde de 
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capacitatea de transfer, care ajută elevii să rezolve 
problemele noi prin analogii cu problemele vechi, deja 
rezolvate, pe baza similitudinii dintre acestea (Gick & 
Holyoak, 2004). 

Cel mai utilizat model și cel care conceptualizează stilurile de 
învățare într-un mod concret și ușor de înțeles este modelul 
lui Neil Fleming, care a realizat și Chestionarul VARK, în anul 
1987. Acesta a pornit de la strategii de învățare precum cea 
de tip vizual, auditiv, citit sau scris și kinestezic (Pânișoară, 
2019). Strategiile de învățare vizuale sunt cele în care 
informațiile se pot prelua cu ajutorul graficelor, prin subliniere 
sau evidențiere cu culori diferite. Se pot folosi casete video, 
postere sau prezentări PowerPoint, se gesticulează mult, se 
utilizează manuale cu imagini și diagrame, se realizează 
schițe, simboluri și se lasă spații libere (Vack Learn, 2018). 
Strategiile de învățare auditive se referă la cele în care 
persoana participă la cursuri, la discuții și consultații, discută 
conținuturile cu alte persoane, explică ideile pe care le-a 
înțeles altora, pot să utilizeze un reportofon, lasă spații în 
notițe pentru completări ulterioare și pot descrie conținutul 
imaginilor sau al altor suporturi vizuale (Vack Learn, 2018). 
Strategiile de învățare prin scris/citit se referă la utilizarea 
unor alineate, liste sau dicționare, folosirea de glosare și 
suporturi de curs, a manualelor, citirea definițiilor, lecturile 
suplimentare și notarea ideilor cuvânt cu cuvânt, scrierea de 
eseuri și utilizarea instrucțiunilor. Strategiile de învățare 
kinestezică folosesc toate simțurile, atât văzul, cât și auzul, 
gustul, mirosul și simțul tactil. 

Creativitatea reprezintă acel concept care are capacitatea de 
a crea idei noi și valoroase (Kolb, 2014), care influențează 
creșterea cunoștințelor și stimularea învățării (Poon, et.al. 
2014). Creativitatea poate fi un element ce se poate modifica 
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din structura unei persoane, aceasta putându-se modifica 
prin antrenament, astfel se poate îmbunătăți (Rose &amp; 
Lin, 1984). Se cunoaște faptul că prin învățare se dobândesc 
noi cunoștințe. Astfel, cercetări diverse sugerează existența 
unor preferințe personale sau a unor diferențe de mediu, în 
funcție de care fiecare individ favorizează diferite stiluri de 
învățare (James &amp; Gardner, 1995). Stilurile de învățare 
VARK (Flemming, 2014) au fost aplicate în diverse domenii 
de învățare, precum în educația de asistent medical, în 
învățarea online, în programare, fiind utilizate și pentru 
verificarea nivelurilor de acceptare ale elevilor pentru diverse 
tehnologii în educație (Truong, 2016). 

1.1.Creativitatea 

Creativitatea are o multitudine de caracteristici cu sensuri 
diferite, unele dintre acestea fiind noutatea, ingeniozitatea, 
productivitatea, originalitatea, eficiența, valoarea sau 
utilitatea (Pânișoară, 2019). Termenul „creativitate” a fost 
deseori folosit și consemnat de către autori, însă abia în anul 
1875 a fost înregistrat în Dicționarul Merriam-Webster‘s 
Collegiate Dictionary (Runco & Pritzer, 1999). Creativitatea 
semnifică noul, crearea de nou, adaptarea creativă naturală 
fiind singura posibilitate ca o persoană să evolueze în lumea 
sa, ci nu doar receptarea noului sau folosirea, utilizarea 
acestuia (Roco, 2018). Termenul creativitate a fost introdus 
în psihologie de către G. W. Allport pentru a desemna o 
formaţiune de personalitate. Creativitatea nu poate fi limitată 
doar la unele dintre categoriile de manifestare a 
personalităţii, cum ar fi aptitudini, inteligenţă, atitudini sau 
trăsături temperamentale (Roco, 2004). Creativitatea este 
definită în literatura de specialitate în foarte multe moduri, 
unele distincte, unele în acord cu predecesoarele lor, de 
unde se poate observa faptul că acest concept este unul 
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foarte complex și, de asemenea, foarte atent privit de către 
cercetătorii postbelici. Înainte ca termenul de creativitate să 
fie definit, au fost folosite o serie de concepte care 
substituiau creativitatea. Aceste concepte sunt aptitudinile, 
supradotarea, ingeniozitatea sau talentul și geniul (Roco, 
2004). A fi creativ semnifică a interacționa optim, a genera 
noutatea dintre atitudini și aptitudini, interesantă fiind relația 
dintre cele două concepte, deoarece aptitudinile nu pot fi 
numite creative decât în măsura în care sunt valorificate prin 
atitudinile creative și prin motive (Popescu-Neveanu, 1978). 
De asemenea, abilitatea unei persoane de a realiza ceva nou 
și care să aducă folosință, poate fi creativitate (Runco & 
Pritzer, 1999). Boden (1992) inventariază definiţiile creaţiei 
consemnate în diferite dicţionare, concluzionând că, în 
general, creativitatea constă în „realizarea de combinaţii noi, 
originale, de idei vechi, combinaţiile noi trebuie să aibă o 
anumită valoare”. Creativitatea reprezintă relația dintre 
adecvare și originalitate, astfel cu cât o persoană deține mai 
multă originalitate și mai multă adecvare, cu atât este mai 
creativ (Stones, 2012). Un produs creator este format din 
originalitate, utilitate și noutate, elemente la care se adaugă 
și simțul estetic și autenticitatea (Thomson & Jaque, 2017). 

Creativitatea poate fi definită printr-un complex de aptitudini 
psihice care generează produse noi și extrem de valoroase 
pentru societate, numai în condiții favorabile acesteia 
(Roșca, 1981). De asemenea, poate semnifica și abilitatea 
de a oferi răspunsuri noi la probleme, de a realiza răspunsuri 
noi și originale (Limbos, 1988). Jaoui, 1990, consideră că 
orice om poate fi creativ, creativitatea existând și făcând 
parte din fiecare persoană. Astfel, acesta susține ideea 
conform căreia creativitatea reprezintă capacitatea de a 
realiza produse eficiente și originale folosind elemente 
preexistente. Taylor a clasificat creativitatea în patru tipuri de 
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creativitate. Autorul susține că acest concept poate fi 
expresiv, productiv, inventiv și emergent (Buckley & 
Jakovljevic, 2013). Creativitatea expresivă poate fi 
reprezentată prin spontaneitate, orice acțiune spontană. 
Creativitatea productivă este aceea care conduce la 
realizarea unor produse noi, creative, originale, pentru 
aceasta fiind necesare tehnici și abilități facilitatoare 
(Buckley & Jakovljevic, 2013). Creativitatea inventivă  se 
referă la realizarea unor produse nemaiîntâlnite, neobișnuite, 
poate chiar descoperiri și invenții. Pentru a ajunge la o astfel 
de creativitate a geniilor este nevoie de înțelegerea profundă 
a domeniului de activitate, dar și de o inteligență crescută 
(Buckley & Jakovljevic, 2013). Creativitatea emergentă este 
cea mai puțin remarcată, aceasta manifestându-se într-o 
categorie restrânsă de situații. Creativitatea emergentă este 
aceea care conduce la idei, tehnici și teorii originale (Buckley 
& Jakovljevic, 2013). 

Creativitatea este abilitatea de a vedea o provocare sau o 
problemă într-o nouă lumină şi de a găsi, astfel, soluţii care 
până atunci nu erau evidente (Roco, 2004). Oamenii creativi 
sunt critici: ei nu se opresc la ceea ce este dat a fi evident. 
Ei nu sunt creativi, ci fac un obicei din a gândi într-un mod 
mai deschis şi flexibil şi anticipează (Roco, 2004). Ei sunt 
inventivi, îşi propun să inventeze lucruri şi modalităţi noi de 
gândire. Oamenii creativi sunt disciplinaţi şi perseverenţi. 
Creativitatea poate necesita un anumit grad de ludic, dar 
aceasta nu înseamnă că putem acţiona în orice fel (Roco, 
2004). Creativitatea necesită muncă (Weston, 2008). 

Pentru ca cineva să fie considerat a fi creativ trebuie să 
elaboreze ceva inovator și valabil (Roco, 2018). Poate fi 
vorba despre orice aduce un plus de valoare societății, o 
lucrare de artă, poate fi un proces, chiar și o unealtă sau o 
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idee. Însă dacă produsul respectiv va fi nou dar nu și potrivit, 
acesta va fi considerat a fi bizar. Astfel, a fost realizat un 
model structural al creativității care include trei componente 
necesare. Acestea sunt reprezentate prin motivația 
intrinsecă, abilitățile creative relevante și gradul de 
specializare în domeniul respectiv (Amabile, 1983). Abilitățile 
relevante într-un domeniu se referă la talentul special în 
domeniu, la cunoștințele de specialitate, cât și la abilitățile 
tehnice. Aceste abilități contribuie la producția creativă, fiind 
dependente de capacitatea creativă, perceptivă și motorie 
înnăscute, dar și de educația în domeniul respectiv, atât cea 
formală, cât și cea informală. Abilitățile creative se referă la 
un set cognitiv şi unul perceptiv favorabile abordării din 
perspective noi în rezolvarea unei probleme; la euristicile 
necesare pentru a genera idei noi, originale; un stil de muncă 
plin de energie și perseverent care sunt specifice actului 
creator; motivația intrinsecă pentru sarcină, ceea ce 
înseamnă realizarea unor activități care ne aduc bucurie și 
satisfacție, activități care sunt interesante și provocatoare 
prin ele însele, ci nu prin impunerea lor de către alte 
persoane sau de alte nevoi și necesități (Amabile, 1983). 

Principalele componente ale creativității sunt originalitatea, 
flexibilitatea mentală și fluența (Brennan, 1983). 
Originalitatea este exemplificată prin capacitatea de a oferi 
răspunsuri rare sau unice la stimuli. Flexibilitatea mentală se 
referă la abilitatea de a opera schimbări în gândire, iar fluența 
se referă la abilitatea de a scoate la iveală informații bazate 
pe ceea ce este păstrat, stocat în memoria persoanei 
respective. Aceasta se referă la bogăția de idei și realizarea 
asociațiilor libere, în timp ce flexibilitatea mentală reprezintă 
libertatea în gândire, având sens opus față de fixitatea, 
rigiditatea gândirii (Brennan, 1983). 
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În ceea ce privește creativitatea în educație, aceasta este 
exprimată prin ideile fluide, flexibile și originalitate 
(Pânișoară, 2019). Acestea contribuie semnificativ la 
dezvoltarea limbajului și gândirii elevilor, cât și la dezvoltarea 
capacității de transfer analogic (Gick & Holyoak, 2004). 
Învățarea eficientă are în vedere raționamentul și depinde de 
capacitatea de transfer, care ajută elevii să rezolve 
problemele noi prin analogii cu problemele vechi, deja 
rezolvate, pe baza similitudinii dintre acestea (Gick & 
Holyoak, 2004). În procesul de învățare profesorii selectează 
informațiile pe care le consideră relevante și care sunt în 
strânsă legătură cu nivelul de dezvoltare al elevilor, astfel 
încât să faciliteze procesul de învățare, dar în același timp să 
faciliteze manifestările creatoare ale acestora (Pânișoară, 
2018). Există o multitudine de trăsături precum inițiativa, 
originalitatea, curiozitatea, perseverența de a căuta soluții. 
Acestea au rolul de a facilita capacitatea de învățare a 
elevilor și de a-i conduce pe aceștia către găsirea 
răspunsurilor într-un mod inovativ și simplu (Pânișoară, 
2018). 

Csikszentmihalyi (1996) a arătat relevanța a trei sisteme care 
ajută la abordarea creativității. Aceste trei sisteme sunt 
reprezentate de cultură, individ și instituțiile sociale. Cultura 
se presupune că ajută la păstrarea și la transmiterea ideilor 
ce sunt considerate a fi importante. Individul preia ideile 
predecesorilor săi și le modelează până creează ceva nou, 
sau o îmbunătățire a celor deja existente. Instituțiile sociale 
aleg produsele valoroase, interesante și originale pe care le 
integrează în valorile culturale, astfel pot fi apreciate și 
recunoscute (Pânișoară, 2019). Creativitatea este influențată 
de factori precum cei psihologici, sociali, cât și biologici 
(Munteanu, 1999). Factorii psihologici sunt: factori 
intelectuali, factori nonintelectuali, aptitudinile speciale și 
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factorii abisali. Factorii intelectuali ai creativității sunt 
gândirea divergentă, gândirea convergentă, precum și stilul 
perceptiv sau aprehensiunea. Gândirea divergentă este 
definită de Guilford ca fiind o gândire multidirecționată, care 
cuprinde aptitudini precum elaborarea, originalitatea, 
redefinirea, flexibilitatea sau fluiditatea (Munteanu, 1999). 
Gândirea convergentă este modalitatea de a asimila 
informațiile pentru funcționarea optimă a inteligenței 
(Munteanu, 1999). Stilul perceptiv reprezintă modalitatea de 
reacție cognitivă la o problemă ce necesită rezolvare 
(Munteanu, 1999). Factorii nonintelectuali ai creativității sunt 
caracterul, afectivitatea, motivația, temperamentul și 
rezonanța intimă (Munteanu, 1999). Motivația poate fi 
creativă, fiind supusă influențelor exterioare sau intrinsecă, 
indispensabilă și de neînlocuit. Afectivitatea se referă la stări 
diferite precum emoții, pasiuni, dispoziții, sentimente, 
anxietate, angoasă (Munteanu, 1999). Rezonanța intimă 
este modul în care un eveniment își face loc în psihicul unei 
persoane. Astfel, fiecare persoană reacționează diferit la 
situațiile cu care se întâlnește. În funcție de rezonanța intimă 
se pot grupa persoanele în patru categorii: extratensiv, 
introtensiv, ambiegal și coarctat (Munteanu, 1999). 
Aptitudinile speciale pot fi aptitudini artistice, legate de 
muzică, literatură, pictură, aptitudini științifice, precum 
matematică, astronomie, aptitudini tehnice, precum 
proiectarea unor aparate, aptitudini sportive, cum ar fi 
atletism, gimnastică, aptitudini manageriale de organizare și 
administrație, aptitudini pedagogice ce au în vedere 
competența psiho-morală, profesional-științifică, psiho-
pedagogică și psiho-socială (Munteanu, 1999). Factorii 
biologici ce influențează creativitatea sunt ereditatea, vârsta, 
genul și sănătatea mentală. Rolul eredității în creativitate 
este susținut de existența unor „copii minune” în istorie, 
precum Mozart, Chopin, Bach, Strauss și Edison (Munteanu, 
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1999). Factorii sociali care facilitează creativitatea sunt 
condițiile social-economice și culturale, relațiile interumane 
și atmosfera favorabilă inovației (Munteanu, 1999). 

Pe de altă parte, există și bariere care blochează 
creativitatea. Acestea pot fi reprezentate de agresivitate, 
lipsa încrederii în sine, competiția, concurența, rivalitatea, 
dar și rezistența la schimbare (Munteanu, 1999). De 
asemenea, bariere ale creativității sunt și lipsa comunicării, 
marginalizarea, lipsa autenticității, izolarea sau dependența 
(Munteanu, 1999). Bariere în calea creativității au fost 
identificate și la elevi (Roco, 2004). Unele dintre acestea sunt 
arătate prin faptul că școlile nu acordă suficient timp pentru 
creativitate, aceasta nefiind valorizată în sistemul 
educațional. Școlile nu dispun de instrumente și materiale 
suficiente pentru a promova în mod eficient creativitatea, 
aceasta neputând fi evaluată în cadrul sistemului de 
învățământ (Roco, 2004). A fost realizat un studiu despre 
barierele creativității în educație în SUA, Marea Britanie, 
Germania și Australia, în care au fost implicaţi 4000 de 
profesori şi părinţi pentru a compara atitudinea față de 
creativitate în educație (Nagel, 2013). Acesta a fost realizat 
de Edelman Berland și comandat de către Adobe. În SUA, 
atât profesorii, cât și părinții şi-au exprimat sprijinul lor pentru 
manifestarea creativităţii în sala de clasă și pentru 
necesitatea de a face modificări ale curriculum-ului și a 
priorităților la nivel administrativ și politic. 90% dintre părinţii 
şi 87% dintre profesorii americani au fost de acord că 
„stimularea creativității în educație astăzi va alimenta 
economia în viitor” (Nagel, 2013). Atitudinea profesorilor din 
Germania (65%), Australia (67%) și Marea Britanie (67%) 
diferă semnificativ privind acest aspect, cu toate că părinții 
din aceste țări s-au arătat de acord puternic (în jur de 85% în 
fiecare țară). Privind atitudinea faţă de creativitate în 
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educaţie, atât profesorii cât şi părinţii americani au fost pe 
aceeaşi lungime de undă, în timp ce participanţii din celelalte 
ţări au arătat o discrepanță semnificativă în atitudinile lor pe 
aproape orice problemă ridicată în cadrul anchetei (Nagel, 
2013). De asemenea, studiul a constatat că părinții și 
profesorii au fost de acord cu privire la necesitatea de a face 
modificări în scopul de a stimula creativitatea. Printre 
acestea, părinţii (87%) şi profesorii (86 %) au fost de acord 
că trebuie să existe o „transformare în modul de funcţionare 
a şcolilor”, în scopul de a stimula creativitatea. De 
asemenea, ei au fost de acord (85% profesori, 87% părinți), 
că pentru stimularea creativităţii, profesorii trebuie să 
dispună de mai multe instrumente și materiale didactice 
(Nagel, 2013). Pentru a stimula creativitatea, au fost realizate 
mai multe metode ce pot fi folosite și utile (Zlate, Crețu, 
Mitrofan, & Aniței, 2005). Printre acestea se află 
Brainstormingul, Sinectica sau Metoda „6-3-5”. 
Brainstormingul este o metodă de grup, dezvoltată de 
Osborn. Aceasta se realizează în grupuri de doisprezece 
persoane care lucrează împreună timp de aproximativ 
jumătate de oră, timp în care respectă niște reguli, precum 
libertatea imaginației și propunerea a cât mai multor idei, 
chiar dacă nu sunt calitative, critica celorlalți și observațiile 
negative sunt interzise, însă se încurajează asociațiile libere 
de idei, ideile extravagante sunt acceptate, iar imaginația 
trebuie lăsată să fie total liberă (Zlate, et. al, 2005). Sinectica 
este o altă metodă ce poate contribui la stimularea 
creativității (Zlate, et. al, 2005). Această metodă a fost 
introdusă de către Gordon, acesta organizând primul grup 
sinectic în anul 1944. Sinectica este o metodă calitativă de 
grup care folosește stările psihologice ale participanților și 
aspectele emoționale. Se realizează în grupuri mici, formate 
din 5-6 persoane cu experiență diferită. Aplicarea sinecticii 
presupune ca indivizii să parcurgă trei faze: înțelegerea 
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problemei, îndepărtarea de problemă și revenirea la 
problemă (Zlate, et. al, 2005). Metoda „6-3-5” se referă la 
faptul că grupul cuprinde șase persoane, iar primele trei idei 
propuse vor fi prelucrate de alte cinci persoane (Zlate, et. al, 
2005). 

Creativitatea reprezintă „ansamblul unitar al factorilor 
subiectivi și obiectivi care conduc la realizarea de către 
indivizi sau grupuri a unor produse originale și de valoare 
pentru societate” (Zlate et. al, 2005). Procesul creativ a fost 
definit de către G. Wallas, care a deosebit patru etape ale 
creativității care se întâlnesc în creativitatea artistică și în 
creativitatea științifică. Astfel, cele patru etape sunt 
prepararea sau pregătirea, incubația, iluminarea și 
verificarea. Prima etapă a procesului creator simbolizează 
sesizarea unei probleme, apoi distanțarea ei de către 
contextul din care face parte, informarea asupra 
problematicii acesteia, după care se emit ipotezele (Zlate et. 
al, 2005). Incubația se referă la timpul dintre finalizarea 
emiterii ipotezelor și găsirea unor soluții. Această etapă 
poate avea o durată lungă, fără a găsi însă soluțiile. Astfel, 
în această etapă pot apărea frustrările și este uneori etapa 
renunțării (Zlate et. al, 2005). Iluminarea este etapa în care 
se găsește răspunsul, soluția apărând în mod spectaculos, 
brusc și rapid. Iluminarea poate să apară chiar și în timpul 
somnului (Zlate et.al, 2005). Ultima etapă a procesului 
creator este verificarea. Ideea pe care persoana a găsit-o 
trebuie să fie verificată prin logică sau prin realizarea unui 
experiment, pentru a vedea dacă aceasta se află într-o formă 
corespunzătoare (Zlate et.al, 2005). 

A fost realizat un studiu care măsoară relația dintre 
leadership și creativitate, la care au participat 217 
supervizori, angajați în 23 de companii (Zhang et al., 2020). 
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Rezultatele studiului arată că deschiderea către experiență a 
fost pozitiv legată de creativitatea angajaților, însă o relație 
negativă a fost observată între creativitatea liderilor și 
monitorizarea atentă a acestora (Zhang et al., 2020). Aceste 
rezultate erau așteptate, deoarece trebuie luat în 
considerare faptul că factorii contextuali și caracteristicile 
individuale pot spori sau constrânge comportamentul creativ. 
De asemenea, relația dintre deschiderea către experiență și 
creativitate este mai puternică la oamenii de știință și la artiști 
(Zhang et al., 2020). Creativitatea este importantă pentru 
fiecare persoană și organizație din întreaga lume, indiferent 
de cultură, însă creativitatea angajaților din organizații diferă 
semnificativ în funcție de țări (Yong et al., 2020). 
Creativitatea constituie o sursă importantă de avantaj pentru 
organizațiile competitive din întreaga lume, aceasta 
generând noi rezultate utile (Yong et al., 2020). 

Creativitatea are un rol important în educație, inclusiv în 
știință și artă (Liu, & Chang, 2017). În educație, creativitatea 
este foarte puțin înțeleasă și pare a fi inconsistentă (Harris & 
Ammermann, 2016). Pentru a înțelege diferitele aspecte ale 
creativității, mulți autori au propus diferite modele și teorii, 
însă nu au verificat eficiența acestora în rândul tinerilor sau 
aplicabilitatea acesteia în activitățile cotidiene ale oamenilor 
(Lassig, 2020). Astfel, democratizarea creativității (Craft, 
2005) definește creativitatea în funcție de capacitatea cerută 
sau obținută de toată lumea, dar în grade diferite pentru a se 
descurca cu succes în cadul societății. Așadar, creativitatea 
este un continuum care sugerează că diferiți oameni pot 
avea un grad diferit de creativitate, în contexte sociale diferite 
(Lassig, 2020). Diferite aspecte personale, precum 
caracteristicile cognitive, personalitatea individului, motivația 
sau emoțiile, autoeficiența și dispozițiile contribuie în mod 
semnificativ la dezvoltarea creativității (Lassig, 2020). În 
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funcție de deschidere, independență sau abilitate creativă au 
fost identificate patru tipologii de creativitate: creativitate 
complexă, creativitate subordonată, creativitate rebelă și 
creativitate de autoactualizare (Karwowski, 2017). 
Creativitatea complexă se referă la faptul că există niveluri 
ridicate ale celor trei caracteristici, atât a independenței, a 
deschiderii, cât și a abilității creative (Karwowski, 2017). 
Creativitatea subordonată semnifică niveluri ridicate ale 
deschiderii și ale abilității creative, dar cu niveluri reduse ale 
independenței (Karwowski, 2017). Creativitatea rebelă se 
referă la nivelurile ridicate ale independenței și ale abilității 
creative, cu un nivel scăzut de deschidere (Karwowski, 
2017). Creativitatea de autoactualizare simbolizează 
nivelurile ridicate ale deschiderii și ale independenței, dar cu 
niveluri scăzute ale creativității (Karwowski, 2016). Pentru 
elevi și studenți, competențele de bază pentru eficiența în 
domeniu sunt creativitatea și inovația (Liu et al., 2020). În 
acest context a fost realizat un cvasi-experiment la care au 
participat 42 de studenți de la o facultate de asistență 
medicală, dintre care 21 de studenți au fost în grupul 
experimental, iar ceilalți 21 au fost în grupul de control. Timp 
de șase săptămâni, participanții supuși la experiment au 
participat la un atelier de creativitate didactică, ce a avut ca 
scop consolidarea creativității în abilitatea de predare a 
cadrelor didactice (Liu et al., 2020). Rezultatele acestui 
studiu indică faptul că implementarea unor programe de 
intervenție în creativitate ar putea crește comportamente 
creative precum perceperea corectă a autoeficienței în ceea 
ce privește creativitatea în predare, fapt care ar putea să 
încurajeze elevii să fie creativi (Liu et al., 2020). Aceste 
rezultate au implicații practice deosebite asupra cadrelor 
didactice și a grupului educațional, pentru că sugerează 
nevoia unui atelier pentru consolidarea învățării prin activități 
practice realizate cu ajutorul creativității, atelier ce ar putea fi 
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integrat în cursurile programei școlare pentru a facilita 
creativitatea elevilor prin creșterea comportamentelor 
creative ale cadrelor didactice și prin creșterea stimei de sine 
în ceea ce privește gradul de creativitate în predare (Liu et 
al., 2020). 

O modalitate eficientă de antrenare a creativității o reprezintă 
analiza pe termen lung și cât mai complexă a modului de 
comportare a personalităților ce sunt considerate a fi 
personalități înalt creatoare, în condiții naturale și firești, în 
situații diferite de viață și experiențe diferite, inclusiv 
rezolvarea problemelor complexe și de specialitate 
(Popescu-Neveanu, & Voicu, 2002). Această afirmație 
provine din concluzionarea faptului că există numeroase 
condiții, factori esențiali pentru creație și clasificări diverse 
ale creației, datorită dinamicii și a funcționării diversificate a 
personalității. „Factorii personalităţii creatoare se 
structurează în mai multe grupuri dintre care cele mai 
cunoscute sunt sistemele intelectuale, atitudinale şi 
motivaţionale, între care există o permanentă interacţiune. 
Pentru creativitate este foarte important ca aceste sisteme şi 
subsisteme să funcţioneze la toate nivelurile: conştient, 
preconştient și inconştient, şi să evite pe cât posibil blocarea 
trecerii de la un nivel la altul” (Popescu-Neveanu, 2002). 
Tocmai considerarea numai a unor factori ca fiind decisivi, 
nefiind luați în calcul toți ceilalți factori ce ar putea contribui 
la dezvoltarea și stimularea creativității, contribuie într-o 
măsură substanțială la inhibarea creativității prin diminuarea 
sau chiar închiderea totală a trecerii de la un nivel la altul de 
conștiință (Popescu-Neveanu, 2002). 
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1.2.Stilurile de învățare 

Înainte de a conceptualiza stilurile de învățare, vom trece în 
revistă câteva definiții ale învățării pentru a cunoaște 
contextul în care acestea pot fi aplicate și folosite de către 
studenți. Astfel, se consideră că învățarea reprezintă o formă 
de modificare a comportamentului, o activitate care ia formă 
încă din primele clipe ale vieții, este stabilă în timp, chiar 
dacă apar modificări precum restructurare, diminuare sau 
adăugare (Negovan, 2013). De asemenea, învățarea 
contribuie la dezvoltarea și crearea cunoașterii, astfel aduce 
transformare și evoluție umană (Pânișoară, 2019). Învățarea 
poate constitui chiar și modificarea unui sistem din starea de 
neinstruire în starea de instruire, facilitând realizarea reglării 
și autoreglării persoanei (Golu, 2004). Învățarea include 
foarte multe caracteristici, precum strategii cognitive sau 
abilități, în urma cărora se produce un stil de învățare 
specific, dar și variabil, dependent de mediu și asociat unui 
comportament (Negovan, 2010, pp. 216-235; în Pânișoară, 
2019). Unele dintre cele mai importante aspecte ale învățării 
sunt următoarele: învățarea trebuie să fie finalitatea unei 
experiențe, învățarea trebuie să fie componentă a 
comportamentului, dar și să poată modifica potențialul 
acestuia, învățarea trebuie să poată schimba persoana într-
un mod specific, pozitiv (Pânișoară, 2019). Învățarea 
reprezintă un proces de însușire și interiorizare a unor 
cunoștințe, atitudini și valori, fiind un proces informal și care 
este existent pe durata întregii vieți a individului, contribuind 
la evoluția sa ca om, ca persoană în societate. Învățarea este 
fundamentată pe percepții individuale, pe nevoile personale 
de cunoaștere și pe curiozitate (Pânișoară, 2019). Învățarea 
reprezintă totodată înțelegerea însuși a procesului, nu doar 
memorarea și reproducerea unui material, scopul învățării 
final fiind acela de a utiliza și a aplica ceea ce a deprins. 
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Pentru a fi eficientă, învățarea trebuie să se bazeze chiar pe 
nevoile noastre personale, pe disponibilitatea noastră internă 
de a învăța, pe concentrare, dar și motivație și mobilizare a 
tuturor eforturilor către a realiza învățarea (Pânișoară, 2019). 
Învățarea poate lua diferite forme și pot exista mai multe 
tipuri de învățare. Astfel, se disting tipurile de învățare, ca 
fiind învățarea informală, învățarea formală și învățarea 
nonformală. Învățarea informală se referă la ceea ce învață 
un individ în mod neplanificat, accidental. Învățarea formală 
se referă la învățarea într-o manieră planificată, structurată 
și organizată. Învățarea nonformală este cea organizată, dar 
care poate fi flexibilă (Pânișoară, 2019). Ca forme de 
învățare se disting învățarea personalizată, învățarea 
autoreglată, învățarea combinată sau mixtă, învățarea 
activă, cea experiențială, învățarea socială și învățarea 
computerizată (Pânișoară, 2019). 

Stilurile de învățare sunt componente antrenate ale 
psihismului individual, care sunt diferite la fiecare persoană, 
fiind potrivite în funcție de preferințele personale dominante 
ale fiecăruia dintre noi. Fiecare individ este diferit, ceea ce 
rezultă că și stilul său de învățare diferă, deoarece modul 
fiecăruia de a învăța este diferit. De-a lungul timpului au fost 
realizate, testate și contestate o serie de teorii cu privire la 
stilurile de învățare. Acestea susțin că oamenii pot să fie 
clasificați în funcție de stilul propriu de învățare. 

Există numeroase stiluri de învățare, care au fost teoretizate 
în ultimii 80 de ani, unele dintre acestea fiind stilul de învățare 
bazat pe învățarea experiențială, fiind evidențiat în Modelul 
lui Kolb, care prezintă două abordări ale învățării 
experiențiale (Kolb & Kolb, 2013). Aceste abordări sunt 
experiența concretă și abstractă, conceptualizarea, dar și 
observarea reflexivă și experimentarea activă (Kolb & Kolb, 
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2013). Așadar, Kolb a dezvoltat patru stiluri de învățare 
bazate pe experiența personală a individului (Kolb & Kolb, 
2013). Stilul de învățare acomodabil face referire la acele 
persoane care experimentează concret și activ, și care se 
axează pe domenii practice (Kolb & Kolb, 2013). Stilul de 
învățare convergent se referă la teoreticieni, cei care 
experimentează activ pe baza conceptualizărilor anterior 
realizate (Kolb & Kolb, 2013). Stilul de învățare divergent 
este acela care combină experiența cu observațiile reflexive, 
persoanele respective fiind puternic antrenate în imaginație 
sau în discuții (Kolb & Kolb, 2013). Stilul de învățare 
asimilator combină conceptualizarea cu observarea 
reflexivă, ceea ce conduce la persoane care se bazează pe 
inducții și pe crearea unor noi teorii (Kolb & Kolb, 2013). 

Un alt model al stilurilor de învățare este cel realizat de Peter 
Honey și Alan Mumford. Acești autori au adaptat modelul de 
învățare experiențială al lui Kolb, susținând că stilurile de 
învățare trebuie să fie bazate pe preferințe ce se pot adapta, 
și nu pe caracteristicile ce compun personalitatea. Aceste 
stiluri realizate de cei doi sunt stilul de învățare activ, stilul de 
învățare reflexiv, stilul de învățare teoretician și stilul de 
învățare pragmatic. În urma realizării unui studiu pentru o 
campanie de învățare din Marea Britanie, chestionarul 
Honey și Mumford a fost găsit ca fiind cel mai utilizat pentru 
evaluarea stilurilor de învățare în domeniul administrației 
publice din Marea Britanie (Nagel, 2013). 

Modelul stilurilor de învățare realizat de Felder și Silverman 
a combinat modelul lui Kolb și propune caracterizarea 
fiecărui individ în funcție de stilurile de învățare precum cel 
activ-reflexiv, cel senzorial-intuitiv, cel vizual-verbal și cel 
secvențial-global (Dantas & Cunha, 2020). Acest model 
presupune că persoanele active aplică și probează, astfel 
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învățarea este mai eficientă (Dantas & Cunha, 2020). 
Persoanele reflexive lucrează mai bine fără ajutorul altora și 
pot să reflecte materialele. Cei senzoriali pot învăța din fapte 
ce sunt concrete și se bazează pe realism, sunt realiste, iar 
persoanele intuitive preferă materiale abstracte și sunt 
inovativi, creează lucruri folosindu-se de creativitatea lor 
bogată (Dantas & Cunha, 2020). 

Modelul lui Anthony Grasha și Sheryl Riechmann (1974) a 
fost bazat pe abordarea cognitivă a învățării și a analizat 
atitudinile studenților cu privire la învățare și modul în care 
aceștia învățau. Astfel, a fost realizată scala Grasha-
Riechmann Learning Style (Grasha & Riechmann, 1974). 
Această scală a stilurilor de învățare diferențiază stilurile 
adaptative de cele maladaptative, acestea fiind următoarele: 
stilul de învățare evitant, cel participativ, competitiv, stilul 
colaborativ și stilurile dependent și independent de învățare 
(Grasha & Riechmann, 1974). 

Un alt model foarte studiat și controversat a fost Modelul lui 
Anthony Gregorc, model bazat pe faptul că indivizi diferiți 
achiziționează informații diferite pe care le procesează în 
mod diferit (Butler, et. al., 1998). Modelul acesta este 
fundamentat pe abilitățile de percepție ale individului. Se 
diferențiază două calități de percepție, acelea fiind cele 
concrete și abstracte, dar și două abilități, cea aleatoare și 
cea secvențială, prin intermediul cărora se înregistrează 
informațiile și se înțeleg ideile, calitățile și conceptele dificile 
(Butler, et. al., 1998). Modelul susține că atât cele două 
abilități aleatoare și secvențială, cât și calitățile perceptuale 
pot fi identificate în orice individ, fiind prezente la fiecare 
persoană, dar în cantități diferite, astfel unele persoane au 
dominante diferite față de altele (Anderson & Margaret, 
2003). 
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Stiluri de învățare bazate pe dominantele și preferințele 
personale sunt învățarea audiovizuală, învățarea verbală, 
învățarea logicomatematică și învățarea kinestezică 
(Pânișoară, 2019). Învățarea audiovizuală se referă la 
preferințele personale pentru fotografii, imagini, sunete, ritm, 
diagrame și hărți, muzicii sau a înregistrărilor. Astfel, 
materialul structurat cu ajutorul schemelor, a diagramelor, și 
colorate în funcție de preferințele subiectului, pot conduce la 
învățarea mai rapidă și mai eficientă a materialului de învățat. 
Învățarea verbală este cea prin care subiectul preferă să 
învețe cu voce tare sau prin scrierea cuvintelor pentru a 
facilita învățarea. Învățarea logicomatematică este acel tip 
de învățare care se realizează cu ajutorul schemelor și prin 
identificarea pattern-urilor, prin scrierea unor cuvinte-cheie și 
rezolvarea unor probleme folosind logica. Învățarea 
kinestezică se referă la momentele în care subiectul învață 
folosindu-se de propriul corp, de simțul tactil și de mâini. 
Folosește hârtii texturate, creioane și pixuri de diferite mărimi 
și forme, dar și jocurile de rol pentru a eficientiza procesul de 
învățare (Vark Learn, 2018). 

Cel mai utilizat model și cel care conceptualizează stilurile de 
învățare într-un mod concret și ușor de înțeles este modelul 
lui Neil Fleming, care a realizat și Chestionarul VARK, în anul 
1987. Acesta a pornit de la strategii de învățare precum cea 
de tip vizual, auditiv, citit sau scris și kinestezic (Pânișoară, 
2019). 

Strategiile de învățare vizuale sunt cele în care informațiile 
se pot prelua cu ajutorul graficelor, prin subliniere sau 
evidențiere cu culori diferite. Se pot folosi casete video, 
postere sau prezentări PowerPoint, se gesticulează mult, se 
utilizează manuale cu imagini și diagrame, se realizează 
schițe, simboluri și se lasă spații libere (Vack Learn, 2018). 
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Se folosesc toate aceste tehnici enumerate, se reconstruiesc 
paginile din memorie, se înlocuiesc cuvintele cu simboluri, 
subiectul privește paginile, recitește notițele de la cursuri, se 
axează pe paginile care conțin imagini și schițează 
informațiile, făcând mici rezumate, desenează, scrie 
răspunsurile și exersează transformând imaginile vizuale 
reprezentate în cuvinte. 

Strategiile de învățare auditive se referă la cele în care 
persoana participă la cursuri, la discuții și consultații, discută 
conținuturile cu alte persoane, explică ideile pe care le-a 
înțeles altora, pot să utilizeze un reportofon, lasă spații în 
notițe pentru completări ulterioare și pot descrie conținutul 
imaginilor sau al altor suporturi vizuale (Vack Learn, 2018). 
Persoanele care au un stil de învățare auditiv pot avea notițe 
sărace datorită preferinței pentru ascultare. Acestea pot să 
înregistreze rezumatele notițelor și să le asculte ulterior, pot 
să citească notițele cu voce tare sau să le explice altcuiva 
care solicită să asculte ceea ce a înțeles din tema respectivă. 
Astfel de persoane petrec timpul în locuri liniștite în care 
rememorează ideile, exersează răspunsurile în scris la 
întrebări din examene trecute și spun răspunsurile cu voce 
tare sau interior (Vack Learn, 2018). 

Strategiile de învățare prin scris/citit se referă la utilizarea 
unor alineate, liste sau dicționare, folosirea de glosare și 
suporturi de curs, a manualelor, citirea definițiilor, lecturile 
suplimentare și notarea ideilor cuvânt cu cuvânt, scrierea de 
eseuri și utilizarea instrucțiunilor. Pentru a învăța, acestea 
scriu cuvintele în mod repetat, recitesc notițele de mai multe 
ori, rescriu ideile și restructurează diagramele și imaginile în 
cuvinte. Pentru o învățare eficientă, acestea pot să scrie 
paragrafe, fraze de început și de final, pot să răspundă la 
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întrebări cu răspunsuri multiple, scriu liste sau aranjează 
cuvintele ierarhic (Vack Learn, 2018). 

Strategiile de învățare kinestezică folosesc toate simțurile, 
atât văzul, cât și auzul, gustul, mirosul și simțul tactil. Se 
utilizează în laboratoare, prin intermediul vizitelor, excursiilor 
și aplicațiilor. Se abordează experimental, prin încercare și 
eroare, colecționarea de roci, scoici, plante, ierburi, 
vizualizarea expozițiilor, a mostrelor și a fotografiilor, 
utilizarea de rețete ca soluții la probleme și lucrări anterioare. 
Persoanele cu stil de învățare kinestezic pot să scrie 
răspunsuri, paragrafe, transformă în jocuri de rol situațiile 
posibile de la examen. Ele își amintesc cu ușurință lucrurile 
reale care au avut loc, folosesc imagini și fotografii care 
ilustrează diferite idei, reia experiențele de laborator sau 
instrucțiunile lor, își reamintesc vizitele, experimentele și 
folosesc studii de caz și aplicații pentru învățarea abstractă 
(Vack Learn, 2018). 

Unele dintre caracteristicile stilului de învățare vizual, 
reprezintă și punctele forte ale acestuia pentru a conduce la 
o învățare eficientă. Astfel, vederea informației în formă 
tipărită ajută la reținerea materialului mai bine și mai rapid. 
De asemenea, pentru a învăța eficient este folositor 
verificarea notițelor și corectitudinea acestora, privirea 
formelor unor cuvinte, de asemenea, se pot folosi culori, 
diagrame sau ilustrații pentru a ajuta procesul de învățare, 
sau chiar și sublinierea cuvintelor cheie. Se pot folosi 
creioanele colorate pentru a învăța scrierea cuvintelor 
dificile, chiar și folosirea unor creioane colorate diferit pentru 
grupuri complexe de cuvinte sau de litere. Persoanele cu stil 
de învățare vizual pot apela la alcătuirea unei hărți mentale 
sau la modificarea notițelor în imagini sau scheme desenate, 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 5  

  

42 
 

pentru reactualizarea informațiilor mai eficient, ori folosirea 
unor imagini pentru a explica textul ((Vack Learn, 2018). 

Stilul de învățare auditiv are și el câteva puncte forte ce 
contribuie la dezvoltarea capacității de învățare și o 
eficientizează. Pentru învățarea mai eficientă, cei cu stil de 
învățare auditiv sunt încurajați să asculte pe cineva care 
explică un anumit lucru, pentru a-l putea învăța. De 
asemenea, se recomandă discutarea unor idei noi și 
explicarea acestora cu propriile cuvinte. Ajută mecanismul 
de învățare și discutarea cu cineva a problemelor sau a 
ideilor pe care le deține. Este folositor să se analizeze în mod 
verbal gândurile sau ideile și conceptele abstracte care sunt 
mai dificil de înțeles și de reținut. Cei cu stil auditiv de 
învățare preferă să asculte înregistrarea unei cărți, decât să 
o citească. De ajutor poate fi pronunțarea în gând a 
cuvintelor, dar și împărțirea în silabe sau fraze a cuvintelor și 
ascultarea în gând a sunetelor componente. Ascultarea unor 
melodii create pentru a învăța și ascultarea ritmului acestora 
poate eficientiza învățarea. Cei cu stil auditiv pot citi cu voce 
tare, se pot asculta vorbind cu voce tare, pot să utilizeze un 
casetofon sau un reportofon pentru a-și înregistra toate 
gândurile și observațiile pe care le au, pot să înregistreze 
principalele aspecte pe care să le analizeze cu propria voce, 
având muzica preferată pe fundal. Se recomandă folosirea 
unor metode de ascultare activă, chestionarea sau 
rezumarea ideilor de învățat (Vack Learn, 2018). 

Pentru identificarea diferențelor de gen, dar și a similarităților 
în funcție de stilurile de învățare, a fost realizat un studiu care 
a avut în vedere stilurile de învățare a 1637 de participanți, 
elevi din cinci state diferite, Bermude, Brunei, Ungaria, Noua 
Zeelandă și Suedia (Honigsfeld & Dunn, 2003). Studii 
anterioare au arătat că elevele au nevoie de spații mai 
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liniștite, de o atmosferă mai relaxantă decât băieții atunci 
când învață informații noi și dificil de reținut (Dunn & Dunn, 
1993). Preferințele fetelor sunt semnificativ diferite față de 
cele ale băieților, mai ales în ceea ce privește persistența, 
motivația, nevoia de autoritate și de a fi autoritar. Fetele 
preferă să fie mai îndreptate spre liniște, motivație intrinsecă 
și autoritate, față de băieți, care preferă să lucreze de la egal 
la egal, preferând în special stilul de învățare kinestezic și 
realizat dimineața (Jenkins, 1991; Pengiran-Jadid, 1998). 
Femeile indică un nivel mai ridicat de persistență și de auto-
motivație (Lo, 1994). De asemenea, bărbații preferă mai 
degrabă ședințele formale, pentru o structură și o modalitate 
vizuală de învățare, dar și că nu sunt responsabili și flexibili, 
așa cum sunt femeile motivate să fie (Mariash, 1983). 
Totodată, femeile preferă un stil de învățare auditiv sau bazat 
pe scris-citit, pe când bărbații preferă stilurile de învățare 
vizual și kinestezic (Honigsfeld & Dunn, 2003). Un studiu a 
susținut faptul că elevele de clasa a șaptea preferă să învețe 
singure, dimineața devreme, iar băieții preferă să învețe cu 
mai mult tact și structurat, în special conținuturile noi și dificile 
(Jorge, 1990). Fetele preferă să folosească mai multe 
resurse, decât resursele tactile, kinestezice. Fetele au 
nevoie de mai mult confort, având preferințe puternice pentru 
mobilitate, căldură și studiu dimineața foarte devreme. 
Acestea preferă învățarea auditivă și pe cea vizuală (Jorge, 
1990). Bărbații au dezvăluit preferința lor puternică pentru 
imagini, pentru temperaturi calde, și modele sau rutine 
variate, incluzând învățarea împreună cu ceilalți. Aceștia 
preferă stilurile de învățare kinestezic și vizual, indicând 
preferințe scăzute pentru stilul de învățare auditiv. Bărbații 
au tendința de a învăța dimineața târziu, pe când femeile 
preferă să realizeze învățarea dimineața foarte devreme (Lo, 
1994). Rezultatele studiului lui Honigsfeld și Dunn (2003), 
sunt în conformitate cu studiile anterioare, acestea indicând 
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faptul că elevii de gen feminin au preferințe pentru studiul în 
liniște, singuri, iar în ceea ce privește motivația, fetele preferă 
să fie motivate puternic de către părinți și profesori, dar au și 
o motivație intrinsecă mai ridicată decât auto-motivația 
băieților. De asemenea, au arătat că băieții preferă medii de 
învățare împreună cu alți elevi unde realizează activități de 
la egal la egal (Honigsfeld & Dunn, 2003). Aceștia preferă 
stilul de învățare kinestezic, și mai puțin pe cel auditiv, 
comparativ cu fetele, care preferă stilurile de învățare auditiv, 
scris-citit și puțin pe cel vizual (Honigsfeld & Dunn, 2003). 

Procesul de învățare al elevilor poate fi afectat direct în 
funcție de stillul de învățare propriu al fiecărui copil. Fiecare 
elev are un stil de învățare diferit, deoarece acesta este în 
concordanță cu preferințele și diferențele personale 
(Vizeshfar & Torabizadeh, 2018). Astfel, este extrem de 
important ca profesorii să poată recunoaște fiecare stil de 
învățare al elevilor săi pentru a putea realiza activități diferite, 
diversificate cu fiecare categorie de elevi care au stiluri de 
învățare diferite. Unii elevi pot să învețe mai eficient singuri, 
într-o cameră cu atmosferă liniștită, citind sau luând notițe, 
alți elevi pot fi orientați spre lecturarea într-un grup de elevi, 
unde fiecare își spune ideile, lucrează împreună, alți elevi pot 
învăța mai bine ascultându-i pe alții, iar alți elevi pot învăța 
eficient prin experimentarea lucrurilor, prin atingere, prin 
observarea acestora într-un mediu natural. Așadar, este 
foarte important ca profesorii să știe să deosebească fiecare 
stil de învățare și caracteristicile acestora, pentru a putea 
înțelege modul de învățare diferit al fiecărui elev în parte. 
Acest lucru îl poate ajuta pe profesor în alegerea materialelor 
de prezentat la clasă, dar și pentru alegerea modului de 
predare zilnic, pentru ca elevii să poată învăța mai ușor chiar 
și materiale noi sau mai dificil de memorat și de înțeles. În 
acest context, putem susține că preferința stilurilor de 
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învățare contribuie la eficientizarea programelor de 
învățământ. A fost realizat un studiu transversal pentru 
dezvoltarea cunoștințelor despre modul în care facultatea 
furnizează conținuturi relevante pentru studenți, luând în 
considerare stilurile de învățare ale acestora (Stirling, 2017). 
Studiul a fost realizat pe o mare varietate de participanți, fiind 
voluntare la acesta 24 de facultăți de fete din Arabia Saudită, 
la College of Nursing. Au fost folosite două instrumente 
pentru măsurarea preferinței pentru stilurile de învățare, 
acestea fiind Chestionarul VARK (Fleming, 2016), cât și 
modelul lui Kolb, bazat pe învățare experiențială (Stirling, 
2017). După ce au fost completate aceste chestionare, 
fiecare facultate a realizat sondaje pentru a vedea metodele 
lor de predare și proporția de predare folosind fiecare stil de 
învățare (Stirling, 2017). Rezutatele au arătat că profesorii 
universitari au folosit preponderent metode kinestezice sau 
vizuale. Stilul auditiv de învățare a fost cel mai popular folosit 
de către facultăți (Stirling, 2017). Studenții au arătat 
preferințe puternice pentru stilul kinestezic de învățare, dar 
și cel fonic. Stilul de învățare bazat pe scris/citit a fost cel mai 
puțin preferat de către studenți, dar și cel mai rar folosit ca 
metodă de predare de către profesori (Stirling, 2017). 
Concluzia a fost aceea că facultățile au folosit preponderent 
metode de predare vizuale prin vizionarea unor videoclipuri 
și demonstrații, deși nu este preferată de studenți. Stilul 
preferat de învățare este stilul kinestezic, metodă utilizată cel 
mai mult în unele facultăți, în care nu se utiliza decât o treime 
din timp stilul vizual de predare și învățare (Stirling, 2017). 
Acest studiu a arătat că multe dintre aceste facultăți au fost 
interesate să folosească stilurile de învățare pentru o predare 
variată și pentru eficientizarea procesului de predare-
învățare. Obiectivele studiului au fost îndeplinite, iar 
facultățile au dezvoltat cursurile și activitățile, folosind 
activități variate, experiențe și tehnologii utile pentru studenți 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 5  

  

46 
 

(Stirling, 2017). Astfel, experiența de învățare poate fi 
utilizată la maximum atunci când se angajează în mod 
responsabil atât elevul, cât și profesorul. Numai în acest 
moment, învățarea va avea loc în profunzime, timpul fiind 
mai scurt, datorită pregătirii și organizării materialului într-un 
mod eficient pentru predare și învățare (Stirling, 2017). 

1.3.Relația dintre creativitate și stilurile de învățare 

În procesul de învățare, un factor foarte important pentru 
eficientizarea procesului este motivația. Procesul de 
motivare, la rândul său este direcționat de către o nevoie, 
dorință sau obiectiv, are o anumită intensitate și o durată 
persistentă în timp. În învățare, motivația diferă în funcție de 
vârsta celui ce învață. De exemplu, preșcolarii se ghidează 
în funcție de plăcere și de cât de mult le folosește în procesul 
de învățare. Odată cu înaintarea în vârstă, școlarii sau 
preșcolarii se antrenează în învățare datorită motivației 
intrinseci, curiozității, astfel pot învăța mai mult și mai repede 
în funcție de propriile interese. Totodată, copiii cu 
personalități mai responsabile, învață tocmai datorită acestei 
calități. Așadar, unele dintre principalele motive care 
ghidează pe fiecare persoană în viața de zi cu zi sunt 
distracția, afilierea, puterea și libertatea. Afilierea se referă la 
prietenie, implicare și grijă. Distracția se concretizează prin 
plăcere, amuzament și învățare. Puterea reprezintă 
recunoaștere, importanță, dar și abilitare. Libertatea este 
independență, autonomie, alegere (Pânișoară, 2019). 

A fost constatat faptul că persoanele cu potențial creativ își 
folosesc mai mult timp fiind antrenați în activități care vizează 
formarea lor profesională, decât cei care nu sunt atât de 
creativi (Memmert, Baker & Bertsch, 2010). De asemenea, 
un mediu ideal pentru aceștia o reprezintă acumularea unor 
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experiențe cât mai diverse în timp. Astfel, devine foarte 
important ca elevii sau studenții să cunoască importanța 
implicării în cât mai multe experiențe și diverse de viață, 
precum arta sau sportul, sau voluntariatele (Pânișoară, 
2019). Este nevoie ca aceștia să fie încurajați să se implice 
în activități recreative pentru a-și forma un mediu stimulant 
pentru creativitate în gândire. De acord că o persoană 
creativă nu înseamnă doar implicarea acesteia în activități 
variate și trăsăturile creative de personalitate (Pânișoară, 
2019). Pentru a manifesta gândire creativă, influențând în 
mod pozitiv capacitatea de învățare a elevilor, putem profita 
de factori precum motivația intrinsecă, deoarece oamenii 
creativi își iubesc munca, stilul de gândire, deoarece acesta 
îi ajută pe indivizi să gândească într-un nou mod și să ia 
decizii bune (Sternberg, 2003), inteligența, dar și abilitățile 
creative înnăscute și antrenamentul (Pânișoară, 2019). 

Creativitatea este considerată a fi indispensabilă fiecărei 
persoane, deoarece aceasta are un rol crucial în accelerarea 
dezvoltării economice, sociale, tehnologice (Florida, 2004). 
Creativitatea reprezintă acel concept care are capacitatea de 
a crea idei noi și valoroase (Kolb, 2014), care influențează 
creșterea cunoștințelor și stimularea învățării (Poon, et.al., 
2014). Creativitatea poate fi un element ce se poate modifica 
din structura unei persoane, aceasta putându-se modifica 
prin antrenament, astfel se poate îmbunătăți (Rose & Lin, 
1984). Diferențele individuale nu pot fi ignorate în studiul 
creativității, deoarece au un rol important în relația dintre 
creativitate și stilurile de învățare. Conceptul de stiluri de 
învățare a fost dezvoltat de foarte mulți ani, sistemul VARK 
(Fleming & Mills, 1992) fiind foarte utilizat în resursele 
umane, dar și în mediul educațional. Unele studii susțin ideea 
conform căreia indivizii învață mai bine atunci când primesc 
informațiile în funcție de stilul de învățare preferat, fie că e 
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cel auditiv, vizual, kinestezic sau scris/citit (Dekker, et.al., 
2012). Deoarece, aceste studii au consistență internă foarte 
slabă, validitate și fidelitate scăzute, încă nu a fost 
identificată relația dintre creativitate și stilurile de învățare. 
Astfel, a fost realizat un studiu care, pentru a determina dacă 
stilul de învățare vizual și orientat către text aduce rezultate 
diferite ale performanțelor creativității a evaluat creativitatea 
celor 117 participanți, dar a folosit și chestionarul VARK 
pentru identificarea stilurilor de învățare, folosind întrebări 
text, dar și imagini pentru a antrena participanții în învățarea 
prin imagini, pentru a putea răspunde cu ușurință (Huang, 
2019). Rezultatele studiului au condus la ideea că 
eficacitatea și îmbunătățirea creativității elevilor nu va fi 
realizată atunci când materialele sunt aranjate conform 
stilurilor lor de învățare. Se recomandă profesorilor să 
folosească stilurile de învățare ale elevilor în alegerea 
materialelor didactice, care să fie cât mai diverse, decât să 
potrivească și conținutul stilului și materialelor (Huang, 
2019). O imitare a acestui studiu a fost utilizarea ca 
instrumente a două formate, atât imagini, cât și text, ceea ce 
ar fi putut distorsiona rezultatele (Huang, 2019). 

Se cunoaște faptul că prin învățare se dobândesc noi 
cunoștințe. Astfel, cercetări diverse sugerează existența 
unor preferințe personale sau a unor diferențe de mediu, în 
funcție de care fiecare individ favorizează diferite stiluri de 
învățare (James & Gardner, 1995). Stilurile de învățare 
VARK (Flemming, 2014) au fost aplicate în diverse domenii 
de învățare, precum în educația de asistent medical, în 
învățarea online, în programare, fiind utilizate și pentru 
verificarea nivelurilor de acceptare ale elevilor pentru diverse 
tehnologii în educație (Truong, 2016). Pe de altă parte, a 
apărut mitul stilurilor de învățare, prin care unii autori susțin 
ipoteza că stilurile de învățare nu aduc nimic nou și concret, 
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ci doar reafirmă existența diferențelor individuale (Kirschner, 
2017). În ceea ce privește relația dintre creativitate și stilurile 
de învățare, se poate afirma că procesul creativității este 
strâns legat de individ și de diferențele de învățare, fapt ce 
ar putea conduce la existența diferențelor în stilurile de 
învățare (Kim & Michael, 1995). 

Stilurile de învățare au devenit foarte importante în atenția 
cercetătorilor, care susțin din ce în ce mai mult că fiecare stil 
de învățare poate spori învățarea. Acestea reprezintă un rol 
primordial în educație. Este important de precizat faptul că 
studenții sau elevii care au preferințe pentru un anumit stil de 
învățare pot să aibă dificultăți în a învăța un material care 
este predat într-un alt stil față de cel preferat de elev sau 
student (Sabine et.al., 2002). A fost realizat un studiu în urma 
căruia s-a constatat că elevii care au participat la un curs 
online care a fost predat în acord cu stilul de învățare preferat 
de aceștia, au avut rezultate semnificativ statistice mai bune 
decât elevii care au participat la un curs online care a fost 
realizat și predat în dezacord cu preferințele elevilor de 
învățare (Sabine, et.al., 2002). Așadar, abilitățile mentale ale 
elevilor, stilul de învățare, metodele de predare ale 
profesorilor, pasiunea, pregătirea și motivația fiecăruia 
pentru activitățile școlare sau academice sunt diferite. Astfel, 
dacă se iau în considerare toate aceste diferențe individuale 
în ceea ce privește învățarea, profesorii au o sarcină foarte 
dificilă de a organiza materialele și modul de predare astfel 
încât să fie eficient pentru toți elevii (Seif, 2008). Kadivar, 
(2008) susține că unele persoane pot da dovadă de 
flexibilitate în gândire, dar alte persoane sunt rigide. Unii 
elevi pot să răspundă unor întrebări sau probleme fiind atenți 
și trecând în revistă toate posibilele răspunsuri înainte de a 
da un răspuns final, pe când alți elevi pot să răspundă mai 
rapid, chiar dacă răspunsul este corect sau nu. Unii elevii 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 5  

  

50 
 

dețin motivație intrinsecă pentru a învăța anumite lucruri, pe 
când alți elevi au nevoie de motivație externă, de 
recompense externe pentru a putea să învețe același 
material. Așadar, diferențe individuale există mai ales în 
ceea ce privește modul de învățare și procesarea 
informațiilor. Un model cunoscut de învățare este cel al lui 
Kolb, conform căruia, învățarea are loc prin experiență. Ideea 
lui Kolb este aceea că importantă este interacțiunea dintre 
elev și mediul său de învățare (Eishani et al., 2014). Astfel, 
bazat pe experiența obiectivă de învățare se va duce elevul 
în una dintre cele patru direcții: observația reflectivă, 
conceptualizare abstractă, experimentarea activă sau 
senzorială, subiectivă. Deoarece a fost foarte studiată relația 
dintre creativitate și stilurile de învățare în literatura de 
specialitate, a fost realizat un studiu pentru descoperirea 
unor moduri în care elevii preferă să învețe (Eishani et al., 
2014). Astfel, studiul a fost realizat pe 354 de studenți, dintre 
care 164 de băieți și 190 de fete, pentru a examina relația 
dintre stilurile de învățare propuse în modelul lui Kolb 
(experiența subiectivă, conceptualizarea abstractă, 
experimentarea activă sau observarea reflectivă) (Eishani et 
al., 2014). Rezultatele acestui studiu au arătat că există o 
relație semnificativă între stilurile de învățare și creativitate, 
stilurile de învățare având un potențial creativ, ipoteză ce a 
fost prezisă și acceptată (Eishani et al., 2014). 

Rolul creativității în viața oamenilor este crucială. Aceasta 
are un rol fundamental în economie sau politică (Shaheen, 
2010). Datorită creativității oamenii pot fi capabili să își 
găsească un loc de muncă și să facă față competiției 
(Davies, 2002). Astfel că nu poate fi ignorată în perioada 
școlarizării, deci creativitatea trebuie să fie inclusă în 
educație ca o abilitate și necesitate fundamentală de viață 
(Craft, 2003), aceasta trebuie să fie dezvoltată încât să poată 
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să pregătească generațiile viitoare de elevi pentru 
supraviețuire și prosperare (Parkhurst, 2006). Școala este un 
spațiu în care se poate încuraja creativitatea, făcându-se 
acest lucru printr-o manieră eficientă astfel încât să cultive și 
să dezvolte această abilitate la toți elevii, nu doar la cei mai 
buni, la elitele ce reprezintă școlile (Walberg, 1988). 
Creativitatea este foarte bună pentru a fi implementată în 
școli, punându-se accentul pe curriculum și pedagogie, pe o 
agendă oficială care ar ajuta la îmbunătățirea învățământului 
și a școlii în general (Burnard, 2006). Prin urmare, sistemele 
de învățământ trebuie să fie supuse „unei revizuiri majore a 
resurselor, atitudinii și înțelegerii”, astfel încât creativitatea să 
poată fi valorizată (Turner-Bisset, 2007). De asemenea, 
trebuie să se facă eforturi pentru a combina creativitatea și 
cunoașterea (Dickhut, 2003). 
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Iubirea, atracție interpersonală și gelozia 

Onofrei Anca Gabriela 

Încă din Antichitate, omul are nevoie de ceilalți și se leagă 
intrinsec de aceștia prin satisfacerea nevoii de siguranță și 
protecție, dorința de a-și menaja eforturile. Preocupările 
psihologiei sociale de a oferi explicații fenomenului atracției 
interpersonale marchează trecerea de la psihologia clasică 
la cea modernă. Cercetările s-au concentrat asupra afilierii și 
condițiilor care determină nevoia acută a indivizilor de a se 
afilia celorlalți (Chelcea & Chelcea, 1983). 

Schachter (1959) a realizat un experiment pentru a compara 
nevoia de afiliere în condiții normale și nevoia de afiliere în 
condiții de stres. Astfel, Schachter afirmă că prezența altora 
este de dorit în condiții de anxietate din două motive: 

o prezența altora produce o reducere a anxietății, generând 
confort, consolare 

o ceilalți ne oferă informații despre ce să așteptăm și cum să 
acționăm în situația nou creată 
Homans (1950) afirma că indivizii conlucrează mai bine când 
sunt în fața unui pericol extern și că reușita operațiunilor într-
un mediu primejdios duce la creșterea sentimentelor de 
prietenie între membrii grupului. 

Iubirea 

Ivan (2009) consideră că dragostea este capacitatea cuiva 
de a cuceri emoțional pe altcineva, în cel mai puternic sens, 
de a pătrunde în lumea mai mult sau mai puțin stabilă a 
obișnuințelor, sentimentelor, opiniilor și comportamentelor 
acestuia. 
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Este o modalitate fundamentală de întâlnire, fuzionare și 
transgresare a psihologiei celor două sexe, o comunicare 
simultan sexuală, psihologică și spirituală (Ivan, 2009). 
Iubirea se concentrează asupra valorilor personale pozitive. 

Sindromul dragostei romantice = idealizarea celui iubit 
(uneori până la „orbire”); concepția „unul (una) și numai unul 
(una)”, marea iubire însemnând credința în formula „până la 
moarte”; dragostea învinge toate celelalte; lăsarea în voia 
emoțiilor personale, aproape totul în comportament fiind 
colorat de haloul marii pasiuni; asociată cu dragostea la 
prima vedere; ceea ce seamănă, conform unor clasificări 
recente, cu dragostea pasională (Iluț, 2009). 

Stenberg (2010) sugerează un model explicativ al iubirii, 
considerând că diferitele tipuri de iubire pot fi grupate de-a 
lungul a trei caracteristici: intimitate, pasiune și implicare 
(imag. 1) 
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Imag. 1. Triunghiul iubirii imaginat de Robert Stenberg 
(2010) 
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o Atracția sau plăcerea (liking) – caracterizată prin creșterea 
intimității, dar nu a pasiunii și a responsabilității 

o Iubirea nebună (infatuated love) –  pasiune lipsită de 
intimitate și angajare 

o Iubirea loială (empty love) – caracterizată prin 
responsabilitate, dar nu și prin pasiune sau intimitate 

o Iubirea romantică (romantic love) – pasiune și intimitate, 
fără asumarea responsabilităților, ca în cazul iubirilor 
extramaritale 

o Iubirea camaraderie (companionate love) – cei doi 
experimentează intimitatea și creșterea responsabilităților, 
dar nu și pasiunea 

o Iubirea iluzorie  (fatuous love) – caracterizată prin pasiune 
și angajare, dar nu prin intimitate, ca în cazul dragostei la 
prima vedere 

o Iubirea deplină (consummate love) – cei doi 
experimentează atât pasiunea, cât și responsabilitatea și 
intimitatea 
Condiții pentru a experimenta dragostea romantică: 

o Trebuie să înveți că acest lucru există 

o Prezența unui „obiect” corespunzător asupra căruia să fie 
transferată starea emoțională 

o Nebunia iubirii – există un ansamblu emoțional care este 
interpretat și etichetat ca fiind iubire, astfel că iubirea 
romantică reunește aspecte ale situației prezente care au 
fost apriori definite ca fiind asociate cu o anume stare 
emoțională (Stenberg, 1986). 
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Teorii explicative ale iubirii 

Teoriile iubirii sunt în strânsă legătură cu atașamentul produs 
în prima etapă a vieții. 

1. Teoria imprimării (Lorenz, 1963) explică trecerea de la 

atașamentul matern la iubirea de celălalt. Expunerea la 
stimuli mobili, în perioada de început a vieții, va crea 
atașament. Nevoia de afiliere a copilului se formează printr-
un proces de imprimare, în care răspunsurile sale sociale 
primare (zâmbet, gângurit) sunt produse de reacție la stimuli 
mobili. 

2. Teoria iubirii condiționate (Dollard & Miller, 1950) 

susține că ori de câte ori copilul este hrănit de mama sa, 
învață să o asocieze căldurii și sentimentelor plăcute. 

3. Teoria celor 3 factori ai iubirii (Hatfield & Walster, 1981), 

există trei factori care sunt responsabili pentru experiența 
iubirii: 

o Expunerea culturală – un individ trebuie să fie expus de la o 
vârstă timpurie ideii de iubire și de a fi îndrăgostit 

o Excitarea fiziologică – excitarea sexuală (în sens fiziologic) 
la un moment dat 

o Existența unui obiect adecvat de iubire – o persoană 
atractivă, de sex opus (de obicei) și de vârstă similară. 

Atracția interpersonală 

Atracția interpersonală este în strânsă legătură cu 
proximitatea; tindem să fim prieteni cu cei care locuiesc 
aproape de noi. Proximitatea și afinitatea se află într-un 
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raport dialectic: ne plac cei care ne sunt aproape sau, 
dimpotrivă, tindem să ne apropiem de cei pe care-i iubim 
(Ivan, 2009). Proximitatea a fost pusă în legătură cu 
fenomenul expunerii repetate pentru a explica relația cu 
atracția interpersonală: expunerea repetată la orice stimul 
este suficientă pentru a crește evaluarea pozitivă a stimulului 
respectiv (Ivan, 2009). 

Atracția interpersonală poate apărea pe fondul 
recompensării reciproce. Cineva poate deveni atras de 
altcineva ca o consecință a descoperirii faptului că cealaltă 
persoană îl place, astfel intervine sporirea încrederii în sine. 
Există numeroase motive pentru care atracția nu este 
întotdeauna urmată de atracție, cum ar fi: imagine de sine 
negativă, neîncredere în sine, prejudecăți, etc. 

Teorii explicative 

1. Modelul echilibrului – părțile implicate vor încerca să 
înlăture dezechilibrul și să instaureze echilibrul afectiv 

2. Modelul amplificativo-afectiv 

o Îi preferăm pe oamenii care ne ajută să menținem o părere 
bună despre noi înșine prin furnizarea de motivații 
amplificative 

o Lăudarea planurilor sau realizărilor noastre, încurajare 
 

3. Modelul recompensei – adesea preferăm persoanele pe 

care le asociem cu recompense sau o persoană care este 
asociată cu un sentiment plăcut 
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4. Modelul echității 

o balansarea costurilor și profiturilor pe care le au partenerii 

o satisfacția relației este mai mare dacă fiecare membru 
participă în mod echitabil la construirea relației din punct de 
vedere al costurilor și beneficiilor 
Similaritatea și atracția interpersonală sunt dependente una 
de alta. Conform ipotezei similarității, îi alegem pe cei care 
au atitudini, valori, interese similare nouă. Atracția reciprocă 
se explică prin aceea că similaritatea structurilor psihice 
facilitează comunicarea. Similaritatea în relațiile 
interpersonale satisface trebuința de competență a 
individului. Aceleași opinii, atitudini, convingeri întâlnite la o 
altă persoană întăresc încrederea în propriile opinii, valori și 
expectanțe (Ivan, 2009). 

Tipuri de similaritate 

o Similaritate fizică – primele criterii sesizate și sesizabile în 
ceea ce privește relaționarea cu celălalt sunt de natură 
psihomorfologică 

o Similaritatea caracteristicilor sociale – proveniență familială 
(nivelul educațional, statut social), afiliere religioasă, 
petrecerea timpului liber, obiceiuri, etc. 

o Similiaritatea în inteligență și educație – în cercetări s-a 
obținut o corelație semnificativă între nivelurile de inteligență 
ale soților și soțiilor 

o Similaritate comportamentală – din studii s-a observat că ne 
plac cei care au atitudini similare nouă 

o Similaritatea personalităților – oamenii tind să-i placă pe cei 
care au caracteristici similare lor datorită unor tendințe 
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narcisiste care-i fac să iubească în altul ceea ce văd în ei 
înșiși 

Gelozia 

Când cineva percepe o rivalitate față de sentimentele celui 
de care se simte atras, acest timp de amenințare cauzează 
o suferință dublă: pierderea recompensării oferită de relație 
și scăderea încrederii în sine (Ivan, 2009). Gelozia implică un 
flux de gânduri neplăcute, sentimente, comportamente, 
anxietate, frică, durere, neliniști. 

George White a realizat un studiu în rândul studenților 
americani în urma căruia a reieșit că indivizii încearcă în mod 
deliberat să provoace gelozia partenerului prin: vorbe despre 
atracția lor față de alte persoane, flirturi, ieșiri cu alte 
persoane. Motivul acestor comportamente este de a testa 
relația cu partenerul, având rol funcțional, mai ales în 
perioada de început a relației (face parte dintr-un joc de 
putere, în care fiecare partener încearcă să se prezinte 
celuilalt mai atractiv). 

Concluzii 

Iubirea, atracția interpersonală și gelozia, concepte din 
psihologia socială ce stau la baza formării indivizilor în 
societate, constituie aspecte fundamentale în înțelegerea 
reacțiilor indivizilor și a modului în care aceștia acționează. 
Fără iubire, omul nu ar putea evolua, iubirea nu poate apărea 
fără atracție interpersonală și nu poate evolua fără o gelozie 
constructivă, astfel, cele trei concepte se află într-o relație de 
dependență. 
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Comunicarea interpersonală 

Onofrei Anca Gabriela 

Comunicarea interpersonală constituie baza 
fundamentală a interacțiunilor cotidiene, pune bazele unei 
relații între interlocutori și transmite un conținut sub formă de 
idei, emoții, opinii. 

Comunicarea interpersonală indică tipul de relație între 
diverse unități sociale, are loc face-to-face și ajută la 
formarea relațiilor între indivizi (comunicarea dintre membrii 
unei echipe). 

La baza comunicării interpersonale stau următoarele teorii: 

1. Teoria echilibrului intimității, elaborată de Dean J. și 

Argyle M. în 1965, care susține că într-o interacțiune socială, 
indivizii au tendința de a menține un echilibru al intimității 
interpersonale, adică un raport confortabil între deschidere și 
evitare. Deschiderea este determinată de nevoia de 
aprobare a celorlalți, de dorința de a fi acceptați, iar evitarea 
este determinată de teama dezvăluirii unor aspecte 
personale care ar putea prejudicia poziția în cadrul grupului. 

2. Teoria schimbului social, elaborată de Kelly H. și Thibaut, 
J. în 1959, care examinează procesele ce susțin 
reciprocitatea în cadrul relațiilor sociale dintre indivizi. Potrivit 
teoriei, indivizii sunt ființe raționale care calculează costurile 
și beneficiile și iau în calcul toate alternativele posibile înainte 
de a acționa. În acest caz, comunicarea devine un schimb de 
beneficii și costuri, în care se caută minimalizarea costurilor 
și creșterea beneficiilor. 
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3. Teoria interdependenței, elaborată tot de Kelly și Thibaut 
în decurusul a două decade, din 1959 până în 1979, care 
afirmă că raporturile interumane pe care indivizii le stabilesc 
de-a lungul vieții (cu părinții, prietenii, soțul/soția) sunt 
caracterizate de interdependență, ceea ce înseamnă că 
indivizii, prin modul în care acționează, afectează atât binele 
lor, cât și al celor cu care au contact. 
Comunicarea interpersonală se referă la comunicarea cu 
cei din jurul nostru și are următoarele trăsături: 

o Întâlnirea face-to-face 

o Particularizarea rolurilor participanților 

o Comunicarea se produce în ambele sensuri 

 
Obiectivele comunicării interpersonale: 

o Cunoașterea celor de lângă noi 

o Crearea și întreținerea legăturilor umane 

o Persuadarea interlocutorului 

o Recunoașterea valorii personale 

o Satisfacerea nevoilor afective, de control și dominație 
Relațiile dintre indivizi sunt caracterizate de: 

o gradul de dependență (modul și măsura în care unul dintre 
parteneri se bazează pe celălalt pentru obținerea 
beneficiilor). Dependența determină încrederea în partener, 
iar o creștere a acesteia va genera o relație de durată. 
Dependența depinde de factori interni (sentimente de 
obligație și datorie față de partener, credințe morale) și 
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externi (presiunea familiei, a societății, constrângeri, costuri 
economice și sociale) 

o cauza dependenței (poate deriva din controlul unilateral 
<beneficiile unui partener se află în mâinile celuilalt sau din 
controlul reciproc) 

o covariația intereselor descrie gradul în care satisfacțiile 
partenerilor corespund (ceea ce este bun pentru un partener 
este bun și pentru celălalt) 

o structura temporală, relațiile sunt dinamice și se dezvoltă 
de-a lungul timpului 

Autodezvăluirea 

Autodezvăluirea face referire la procesul prin care 
exprimăm, progresiv, celorlalți, informații despre noi înșine 
(Jourad, 1961). Autodezvăluirea se diferențiază de 
comunicarea clasică prin natura interpersonală a 
autodezvăluirii (prezența celuilalt ca receptor al dezvăluirilor 
pe care le facem este o caracteristică esențială a 
autodezvăluirii). O altă particularitate este dată de 
intenționalitatea celor spuse despre propria persoană. 

Structura autodezvăluirii (Cozby, 1972) este dată de 
cantitatea și intimitatea dezvăluirilor și cuprinde: 

o întinderea, cantitatea de informație furnizată despre sine 

o adâncimea, calitatea informațiilor transmise, gradul de 
intimitate și de deschidere 

o durata în timp a dezvăluirii  
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Funcțiile autodezvăluirii (Iluț, 2009) 

o gratificarea nevoii de a exprima gânduri și sentimente 

o autoclarificarea (reluarea unor probleme în discuțiile cu 
ceilalți contribuie la înțelegerea acestora) 

o validarea gândurilor (se obține aprobarea celorlalți) 

o controlul social (prin confidențele dezvăluite operăm procese 
de selecție a informației) 

o consolidarea intimității 

o funcțiile adaptative (descărcarea emoțiilor, creșterea 
performanțelor). 

Consolarea – comunicarea de susținere 

Comunicarea de susținere reprezintă ansamblul mesajelor 
verbale pe care le elaborăm pentru a transmite asistența și 
sprijinul pe care urmează să-l acordăm unei persoane 
apropiate care traversează o perioadă traumatizantă 
(Goldsmith, 2004). 

Comunicarea de susținere este descrisă ca fiind ansamblul 
relațiilor interpersonale (prietenie, dragoste, simpatie) prin 
care o persoană manifestă gesturi de atașament unei alte 
persoane aflate în dificultate. 

Consolarea reprezintă modalitatea prin care o persoană 
încearcă să aline, ușureze întristarea cuiva. Modalitățile prin 
care se poate oferi sprijin sunt variate: de la cuvinte 
încurajatoare, la strângeri în brațe, mângâieri, suport afectiv 
sau financiar, în funcție de nevoile persoanei aflate în cauză. 
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Modelul comportamentului interpersonal (Horowitz, 
2001) 

Potrivit acestui model, indivizii care fac o dezvăluire cu privire 
la o situație cu un impact negativ asupra lor, au un anumit 
scop: fie de a obține un sfat, fie să obțină o consolare. A fi 
suportiv înseamnă a infera corect scopul persoanei afectate 
negativ și a acționa în consecință (Horowitz, 2001). 

Asumpțiile modelului interpersonal: 

o toate relațiile interumane, fie maritale, de prietenie sau 
parteneriat, comportă două dimensiuni: pe de-o parte 
gratificarea nevoilor de apartenență, pe de altă parte 
recunoașterea competențelor 

o persoana afectată caută atât sprijin emoțional (dragoste), cât 
și aprecierea competențelor și prețuire de sine (status social) 

o reacțiile de sprijin sunt de două tipuri: mesaje de comunicare 
(manifestarea înțelegerii) care răspund nevoii de iubire și 
afiliere și mesaje agentice (oferirea informațiilor, sfaturilor, 
recomandarea unor persoane ce ar putea veni în sprijinul 
celor afectați) 

Concluzii 

Comunicarea interpersonală ajută la crearea unor relații 
apropiate între interlocutori. Comunicarea interpersonală 
este direct influențată de imaginea de sine a fiecărui actor 
implicat în proces. Dacă imaginea de sine este diferită de cea 
reală, comunicarea este obstrucționată. Imaginea de sine 
poate fi supradimensionată – apar complexele de 
superioritate, sau diminuată – apar complexele de 
inferioritate. Comunicarea interpersonală este guvernată de 
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nevoia de a-i înțelege mai bine pe ceilalți și de a-i face să ne 
înțeleagă. 
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Criza și trauma 

Onofrei Anca Gabriela 

Criza și trauma reprezintă două concepte importante din 
psihologie, care au rol în: dezvoltarea tipului de personalitate 
al indivizilor, modul în care se raportează la anumite situații, 
evenimente, numărul relațiilor sociale și dezvoltarea 
resurselor personale de a face față situațiilor. 

I.Criza 

1. Conceptul de criză 

Criza este o stare de dezechilibru intern, care rezultă în urma 
agresării persoanei de către un eveniment stresant, perceput 
de către persoana în cauză ca fiind de o gravitate și noutate 
ieșite din comun. 

O definiție general acceptată a crizei care include elementele 
esențiale necesare înțelegerii ei este cea dată de Slaikeu, 
(1990): criza este o stare temporară de reacții emoționale și 
dezorganizare, caracterizată în principal prin lipsa abilității 
individului de a face față unei situații particulare folosind 
metodele uzuale de rezolvare a problemelor și prin 
posibilitatea unui impact pozitiv sau negativ radical. 

Există o serie de factori subiectivi care trebuie luați în 
considerare și care determină dezechilibrul sufletesc al 
persoanei în criză: percepția evenimentului traumatizant, 
suportul emoțional, mecanismele personale de coping. 

Evenimentul declanșator al crizei este localizat și 
generează o schimbare decisivă în viața persoanei, care, în 
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urma dezechilibrului sufletesc acut pe care îl traversează, 
având în vedere necesitatea elaborării unor noi 
comportamente, relații, responsabilități, își va remodela noi 
mecanisme de apărare pentru a putea supraviețui. 

2. Modelul crizei 

Modelele crizei se referă la explicațiile date reacțiilor de criză 
care ghidează strategiile și metodele de intervenție folosite. 
Sunt trei modele principale pe baza cărora sunt explicate 
reacțiile de criză: 

2.1. Modelul cognitiv (Albert Ellis, 1955; A. Beck, 1979; 
Meichenbaum, 1985) 

Asumpțiile fundamentale: 

1. Reacțiile emoționale din timpul crizei sunt determinate de 
gândurile dezadaptative; 

2. Aceste gânduri pot fi identificate și modificate; 

3. Schimbarea acestor gânduri duce la diminuarea stării de 
criză; 

4. În starea de criză aceste gânduri distorsionate sunt 
supraactivate. 
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2.2. Caplan (1961) propune un model al crizei (imag.1) 

 

Tabel Caplan (1961) (imag.1) 

o Stadiul 1 – situațiile psihotraumatizante minore produc o 
creștere, de scurtă 
durată, a tensiunii emoționale a individului, cu mobilizarea 
acelor mecanisme de coping care rezolvă situația și duc la 
restabilizarea stării de echilibru 

o Stadiul 2 – dacă situația este mai amenințătoare și 
mecanismele de coping eșuează, apare o creștere a 
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tensiunii emoționale resimțită ca un sentiment de disconfort 
și anxietate; se depun eforturi conștiente și susținute pentru 
rezolvarea problemei însă, de multe ori, sunt dezorganizate 
și eronate 

o Stadiul 3 – dacă amenințarea este majoră și nu poate să fie 
rezolvată de mecanismele conștiente puse în joc în cel de-al 
doilea stadiu, apare o creștere suplimentară a tensiunii 
emoționale, care mobilizează alte mecanisme de coping; 
evenimentul supune persoana la schimbarea drastică a 
principiilor și credințelor după care a funcționat până în acel 
moment (poate redefini datele problemei de viață cu care se 
confruntă astfel încât să o poată aborda și rezolva) 

o Stadiul 4 – se intră doar dacă problema existențială 
continuă, aceasta antrenând o epuizare completă a 
resurselor persoanei, o deterioare progresivă și o 
decompensare psihică, în același timp cu apariția 
simptomelor de alarmă specifice crizei – depresie, furie, 
anxietate, abuz de alcool/ droguri/ calmante, jocuri de noroc, 
suicidul sau homicidal 
După 3 ani, Caplan revizuiește modelul propus anterior și 
reduce numărul stadiilor la 3. Caplan (1964) explică de ce 
este posibil ca o persoană să dezvolte o stare psihologică 
aparte, încărcată de emoții, resentimente sau frustrări, pe 
când altă persoană, aflată într-o situație similară, rezolvă cu 
succes situația respectivă. Înțelegerea crizei depinde și de 
înțelegerea mecanismelor normale de coping: 

o Stadiul 1 – răspunsul imediat, caracterizat prin uimire sau 
chiar negarea realității 

o Stadiul 2 – reacția propriu-zisă: anxietate sau tulburare, furie, 
vinovăție, regresie, inerție, depresie 
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o Stadiul 3 – rezoluția: acceptarea situației și planificarea 
viitorului 

 
3. Tipuri de criză 

o Criza maturațională – de dezvoltare – o persoană trece, în 
decursul vieții, prin mai multe stări de criză (mai multe crize 
interferează cu ciclurile vieții); acoperă perioada de 
schimbare definitivă de roluri (de la copil la adult) 

o Criza situațională – de situație – intervine în momentul în 
care un eveniment din exteriorul persoanei tulbură echilibrul 
său psihologic 

o Criza catastrofică – dezastrele: 
–Dezastrele – fenomene care au o dinamică proprie, apar în 
mod neașteptat și neobișnuit și sunt reprezentate, în general, 
de tragedii care afectează mai mulți oameni, mai multe familii 
sau grupuri foarte mari de oameni 

–Crizele catastrofice traversează și modelează 
desfășurarea cronologică a unei etape din viața unei 
persoane sau a comunității respective, iar uneori, 
desfășurarea și consecințele complexe ale dezastrelor se 
împletesc cu destinul a căror existență o marchează 

–Identificarea unor trăiri, atitudini și comportamente 
specifice: panică, oroare, mânie, frică, tulburări de somn, 
culpabilizarea, izolarea socială, căutarea unor țapi ispășitori, 
demoralizarea, pierderea încrederii în instituții sau reziliența, 
altruism 

–Evenimentul traumatizant nu face parte doar din memoria 
individuală, ci și din memoria colectivă, poate reuni și 
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mobiliza grupuri de oameni (supraviețuitorii unor atacuri 
teroriste, supraviețuitorii lagărelor de concentrare naziste 
etc.). 

II. Trauma 

1. Conceptul de traumă 

Trauma este definită ca o experiență care aduce în viața 
psihică, într-un interval scurt de timp, o asemenea creștere a 
excitației, încât descărcarea sau elaborarea ei în modalitatea 
normală și obișnuită eșuează, rezultând tulburări energetice 
durabile (Gottfried & Riedesser, 2001). 

Trauma este un eveniment de o deosebită intensitate din 
viața unui individ care depășește limitele posibilității lui de 
adaptare, de a da un răspuns adecvat (Neveanu, 1978). 

Trauma se caracterizează printr-un aflux de excitații care 
este excesiv în raport cu pragul de toleranță al unui subiect. 

2. Situația traumatică 

Trauma este un eveniment sau o experiență? Este vorba 
despre o categorie obiectivă sau despre una subiectivă? 
Trauma nu este o calitate inerentă a unui eveniment, dar nici 
nu este un eveniment ca atare. 

Situația traumatică = o interacțiune între perspectiva 
internă și cea externă, între condițiile traumatice de mediu și 
desemnările subiective de semnificații, între trăire și 
comportament. Situațiile traumatice sunt cele la care nu este 
posibilă o reacție subiectiv corespunzătoare. 
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Trauma psihică = o experiență vitală de discrepanță între 
factorii situaționali amenințători și capacitățile individuale de 
stăpânire, care este însoțită de sentimente de neajutorare și 
abandonare lipsită de apărare și care duce astfel la o 
prăbușire de durată a înțelegerii de sine și de lume (Gottfried 
& Riedesser, 2001). 

3.Trăirea traumei 

o În situația traumatică se scot de obicei din vigoare niște reguli 
ale elaborării normale a experienței 

o Are loc fie o paralizie (catatonică) și o încremenire sau se 
ajunge la o furtună de mișcări asemănatoare panicii 

o Experiențe de totală absorbție în situație 

o Simptome de depersonalizare (a sta lângă tine) 

o Simptome de derealizare (nu este realitate, este vis) 

o Experiențe amnestice, de uitare a momentelor hotărâtoare 

o Îngustarea câmpului vizual din părțile laterale – „vederea în 
tunel” 

 
4. Reacția traumatică – faze (Horowitz, 1976) 

1. Faza expozitorie peri-traumatică – țipete, teamă, doliu, 
reacție de mânie 

o Starea patologică – inundare cu impresii copleșitoare, reacții 
emoționale care escaladează 

 
 2. Faza de negare – cei afectați se apără împotriva 
amintirilor din situația traumatică 
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o Starea patologică – comportament extrem de evitare, 
susținut de medicamente/droguri pentru evitarea trăirii durerii 
sufletești 

 
3. Faza de invazie a gândurilor sau imaginilor mnezice 

o Starea patologică – trăiri cu gânduri și imagini mnezice ale 
traumei care se împung 

 
4. Faza de perlaborare – cei afectați se confruntă cu 
evenimentele traumatice și cu reacția lor personală 

o Starea patologică – frozen states – stări de încremenire cu 
simptome psihosomatice, ca senzații corporale false de 
diferite naturi și pierderea speranței de a putea perlabora și 
concluziona experiența traumatică 

 
5. Concluzie relativă – capacitatea de a-și putea reaminti 
situația traumatică în cele mai importante părți ale sale, fără 
a se gândi compulsiv la aceasta 

o Starea patologică – tulburarea capacității de muncă și de a 
iubi 

 
5. Desfășurarea temporală a traumei (Williams et al., 
1993) 

1. Faza de șoc 

o Durează de la o oră la o săptămână 

o Sentiment de insensibilitate, apoi urmează negarea 
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o Cei afectați nu pot să creadă ce li s-a întâmplat 

o Adesea este negat și faptul că s-au simțit amenințați sau le-
a fost frică 

o Alterările trăirii timpului, accelerarea/încetinitorul 

o Alterarea modurilor de percepție, „vederea în tunel” 

o Forme disociative de experiență, 
derealizarea/depersonalizarea 

 
2. Faza de acțiune 

o Poate dura până la două săptămâni 

o Caracteristica este mânia 

o Intervine o gravă îndoială în raport cu sine, adesea cu 
depresii și sentimente de lipsă de speranță sau de neputință 

o Cei afectați sunt incapabili să se gândească la posibilități 
pozitive 

o Se plâng de propriile greșeli 

o Se ajunge la tulburări de somn, iritabilitate, hipervigilență, 
creșterea senzației de spaimă 

o Tulburări de memorie, dificultăți de concentrare, coșmaruri și 
flash-backuri ale situației traumatice 

o Intervine vinovăția supraviețuitorului – plângerea subiectului 
de a nu fi meritat să supraviețuiască 
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3. Faza de descărcare 

o Este importantă evitarea alcoolului și drogurilor 

o Mobilizarea susținerii sociale și discutarea despre experiență 
cu persoane de încredere 

o Trebuie să fie susținută prin odihnă, relaxare și mai ales prin 
îndepărtarea de mediul traumatic 

o Noua confruntare cu stresorii și cu mediul traumatic trebuie 
să fie pe cât posibil evitate 

Concluzii 

Criza și trauma modifică percepția indivizilor asupra vieții, 
situațiilor cu care se confruntă, diminuează relațiile sociale, 
modifică reacția la stres, diminuează modalitățile adaptative 
de coping, cresc șansele unei patologii psihiatrice (apariția 
depresiei și anxietății dacă perioada de acțiune este 
îndelungată), diminuează imunogenii comportamentali 
(obieceiuri menite să protejeze starea de sănătate), reduc 
reziliența și scad sentimentul de siguranță. 
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Relația dintre strategiile de coping și stima de sine 

Onofrei Anca Gabriela 

Introducere 

1. Conceptul de coping 

Conceptul de coping a început să capete o valoare tot mai 
mare în cercetările legate de stres, la sfârşitul anilor ’70. 
Lazarus spunea că este mai important să punem accentul 
mai mult pe coping în explicarea relaţiei dintre persoană şi 
mediu decât pe stres. Copingul desemnează un 
„efort cognitiv şi comportamental de a reduce, stăpâni sau 
tolera solicitările interne sau externe care depăşesc 
resursele personale” (Lazarus & Folkman, 1984). 

Coping-ul este definit ca un proces în care o persoană 
folosește resurse (inclusiv eforturi cognitive și 
comportamentale) pentru a reduce, preveni sau controla 
stresul (Marsella & Scheuer, 1993). Lazarus și Launier au 
descris coping-ul printr-o serie de strategii cognitive și 
comportamentale pe care un individ le elaborează, ca să 
reducă stresul psihic indus de o situație dificilă, care-i 
depășește resursele personale (Lazarus & Launier, 1978). 

Copingul presupune atât efort conștient, în legătură cu modul 
în care este înțeleasă situația, cât și o etapizare, care se 
configurează în: anticiparea situației; înfruntarea propriu-zisă 
și redefinirea situației; analiza situației de după înfruntare din 
punct de vedere personal (Taylor & Brown, 1994). 
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1.1. Teorii / Tipuri de coping 

Se delimitează o clasificare clasică, potrivit lui Lazarus, 
în coping centrat pe problemă şi coping centrat pe 
emoţie. Prima variantă este centrată pe rezolvarea, sau, 
dacă nu este posibil, minimalizarea situaţiei stresante și 
cuprinde strategiile de acceptare a confruntării cu agentul 
stresor (Băban, 1998). Copingul centrat pe 
problemă cuprinde atât strategii ca: prezentarea problemei, 
strângerea informațiilor, găsirea soluțiilor alternative, 
evaluarea alternativelor, rezolvarea conflictelor, cât și 
eforturi ce au ca scop procurarea resurselor utile în 
eliminarea problemei existente: deprinderi, instrumente, 
cunoștințe (Atkinson et al., 2000). 

Cea de-a doua, se centrează pe persoană, pe 
(in)capacitatea ei de a face faţă stresului şi cuprinde 
modalităţi de autoînşelare, prin care o înfruntare cu agentul 
stresor este adesea amânată sau chiar anulată (Băban, 
1998).  Copingul centrat pe emoție nu schimbă situațiile 

nefavorabile, ci doar ajută persoana în cauză să se simtă mai 
bine (Monat & Lazarus, 1977). Oamenii apelează la copingul 
centrat pe emoție pentru a preveni ca emoțiile negative să îi 
copleșească și să-i împiedice în acțiunile lor de rezolvare a 
problemelor. Ei pot folosi această metodă și atunci când 
problema este incontrolabilă (Atkinson et al., 2000). Acest tip 
de coping încearcă schimbarea fie a modului în care se 
stabilește relația stresantă cu mediul extern, prin evitare, fie 
semnificația a ceea ce se întâmplă în jur. 

Cele două tipuri de coping se susțin unul pe celălalt. 
Copingul centrat pe emoţie creează spațiul pentru 
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rezolvarea în condiţii mai bune a problemei, iar copingul 
centrat pe problemă reduce distresul emoţional, printr-o 
evaluare mai realistă (Băban, 1998).          

1.2. Strategii de coping 

Folkman și Lazarus au împărțit strategiile de coping în patru 
grupuri, și anume focalizarea pe probleme, concentrată pe 
emoție, în căutarea de susținere și care face față sensului 
(Folkman et al., 2004). Weiten a identificat patru tipuri de 
coping strategii: orientat către evaluare (cognitiv adaptativ), 
focalizat pe probleme (comportament adaptativ), focalizat pe 
emoții și coping axat pe ocupație (Weiten & Floyd, 
2008). Billings și Moos au adăugat operațiunile de evitare ca 
una dintre cele care se concentrează asupra emoției (Billings 
& Moos, 1981). De altfel, în realitate, oamenii pot adopta mai 
multe strategii de coping simultan. 

De obicei, oamenii folosesc un amestec de mai multe 
strategii de coping, care se pot schimba în timp. Toate aceste 
strategii se pot dovedi utile, dar unii susțin că cei care 
folosesc strategii de coping centrate pe probleme se vor 
adapta mai bine la viață. Mecanismele de coping axate pe 
probleme pot permite unui individ un control mai mare asupra 
problemei sale, în timp ce copingul centrat pe emoție poate 
duce uneori la o reducere a controlului perceput (coping 
inadaptativ). 

Lazarus remarcă legătura dintre ideea sa de „reevaluări 
defensive” sau copingul cognitiv și conceptul lui Freud de 
„auto-defenses”, strategiile de combatere care se suprapun 
astfel mecanismelor de apărare ale unei persoane 
(Robinson, 2005). 
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1.2.1. Strategii de coping axate pe evaluare 

Strategiile centrate pe evaluare (cognitive adaptive) apar 
atunci când persoana modifică modul în care gândește, de 
exemplu: angajarea negării sau distanțarea de problemă. 
Oamenii pot modifica modul în care gândesc despre o 
problemă, modificându-și obiectivele și valorile, cum ar fi 
văzând umorul într-o situație: unii au sugerat că umorul poate 
juca un rol mai mare ca moderator de stres în rândul femeilor 
decât bărbații (Worell, 2001). 

1.2.2. Strategii adaptative de coping comportamental 

Oamenii care folosesc strategii axate pe probleme încearcă 
să se ocupe de cauza problemei lor. Acestea fac acest lucru 
descoperind informații despre problemă și învățând noi 
abilități pentru gestionarea problemei. Copingul axat pe 
probleme are ca scop schimbarea sau eliminarea sursei de 
stres. Cele trei strategii de coping axate pe probleme 
identificate de Folkman și Lazarus sunt: preluarea 
controlului, căutarea informațiilor și evaluarea pro și contra. 
Cu toate acestea, este posibil ca abordarea centrată pe 
problemă să nu fie în mod necesar adaptativă, în special în 
cazul necontrolatului, că nu se poate face ca problema să 
dispară (Harrington, 2013). 

1.2.3. Strategii de coping axate pe emoție 

Strategiile axate pe emoție implică: eliberare de emoții pent-
up, distragerea atenției (Folkman, Moskowitz, 2004), 
gestionarea sentimentelor ostile, meditație, practici de 
mindfulness. Copingul focalizat pe emoție este orientat spre 
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gestionarea emoțiilor care însoțesc percepția stresului 
(Brannon & Feist, 2009). Cele cinci strategii de coping axate 
pe emoții, identificate de Folkman și Lazarus sunt: 
exceptarea, evadare-evitare, acceptarea responsabilității 
sau vinei, exercitarea autocontrolului și reevaluarea pozitivă 
(Robinson, 2005). 

1.2.4. Tehnici negative (coping inadaptativ) 

Pe lângă strategiile funcționale de coping enunțate mai sus, 
există și strategii disfuncționale de coping. În timp ce 
strategiile de coping adaptive îmbunătățesc funcționarea, o 
tehnică de coping inadaptată (denumită și non-coping) va 
reduce doar simptomele, menținând sau consolidând stresul. 
Tehnicile maladaptive sunt eficiente doar ca proces de 
copiere pe termen scurt și nu pe termen lung. 

Exemple de strategii de comportament inadaptativ includ 
disocierea, sensibilizarea, comportamentele de siguranță, 
evitarea anxioasă, raționalizarea și evadarea (inclusiv auto-
medicația). Aceste strategii de coping interferează cu 
capacitatea persoanei de a descoperi sau de a se despărți, 
asocierea în pereche între situație și simptomele de 
anxietate asociate. Acestea sunt strategii inadaptive, 
deoarece servesc la menținerea tulburării. 

Disocierea este capacitatea minții de a separa și 
compartimenta gândurile, amintirile și emoțiile. Acest lucru 
este adesea asociat cu sindromul de stres post traumatic. 

Sensibilizarea este atunci când o persoană încearcă să 
învețe, să repete și/sau să anticipeze evenimente temătoare 
într-un efort de protecție pentru a preveni aceste evenimente 
să se producă în primul rând. Comportamentele de siguranță 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 5  

  

91 
 

sunt demonstrate atunci când indivizii cu tulburări de 
anxietate vin să se bazeze pe ceva sau pe cineva, ca mijloc 
de a face față anxietății lor excesive. 

Raționalizarea este practica încercării de a folosi 
raționamentul pentru a minimiza severitatea unui incident 
sau a evita abordarea acestuia în moduri care ar putea 
provoca traume psihice sau stres. Cel mai frecvent se 
manifestă sub formă de a face scuze pentru comportamentul 
persoanei care se angajează în raționalizare, sau a altor 
persoane implicate în situația în care persoana încearcă să 
raționalizeze. 

Evitarea anxioasă este atunci când o persoană evită toate 
situațiile provocatoare de anxietate. Aceasta este cea mai 
frecventă metodă. 

Evadarea este strâns legată de evitare. Această tehnică este 
adesea demonstrată de persoanele care suferă atacuri de 
panică sau au fobii. Acești oameni vor să fugă de situație la 
primul semn de anxietate (Jacofsky, 2011). 

Se mai regăsesc: agresiune, ostilitate: se manifestă sub 
formă de contraatacuri prin sfidarea, abuzul, blamarea, 
atacarea sau criticarea altora; dominanța, afirmarea 
excesivă de sine: este specifică persoanelor care îi 
controlează pe ceilalți prin mijloace directe pentru realizarea 
obiectivelor; căutarea statutului: căutarea atenției; 
manipularea, exploatarea: îndeplinește nevoile proprii prin 
manipulare ascunsă, seducție, necinste; agresivitate pasivă, 
rebeliune: apare excesiv de conformă în timp ce pedepsește 
pe alții sau se rebelează ascuns prin amânare, latență, 
plângere, rebeliune, neexecutare; ordinea excesivă, 
obsesionalitatea: menține o ordine strictă, un strict control de 
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sine sau un nivel ridicat de predictibilitate prin ordine și 
planificare, respectarea excesivă, ritual sau precauție 
nejustificată. Dedică timp neobișnuit să găsească cel mai 
bun mod de a îndeplini sarcini sau de a evita rezultatul 
negativ; retragere socială, autonomie excesivă: accent 
exagerat pe independență și încredere în sine, mai degrabă 
decât implicarea cu ceilalți. Uneori se retrage prin activități 
private, cum ar fi vizionarea excesivă a televiziunii, citirea, 
calculul recreativ sau munca solitară;  căutarea  stimulării: 
caută emoție sau distragere prin cumpărături compulsive, 
sex, jocuri de noroc, asumarea de riscuri, activitate fizică, 
noutate (Young, Klosko, & Weishaar, 2003). 

2. Conceptul de stimă de sine 

Stima de sine este un concept semnificativ în diverse 
domenii ale psihologiei: socială, clinică, a sănătății, a 
personalității, a dezvoltării. Această noțiune a fost introdusă 
prima dată de către William James (apud Mruk, 2006), unul 
dintre fondatorii psihologiei științifice. El a definit stima de 
sine ca fiind un rezultat al raportului dintre succesele unei 
persoane și pretențiile ei. Definirea conceptului stimei de sine 
este un proces problematic, existând de-a lungul timpului 
numeroase definiții oferite de către cercetători, însă fiecare 
centrându-se pe diverse elemente cuprinse în acest termen. 
Trei mari modele teoretice s-au impus când vine vorba de 
definirea stimei de sine. Prima, și cea mai veche, este cea 
care definește stima de sine ca fiind bazată pe sentimentul 
de competență. În concepția lui William James (apud Mruk, 
2006), urmată de perspectiva psihologilor psihanalitici, stima 
de sine rezultă din raportul dintre succes și pretenții; 
diferența dintre sinele real și cel ideal; este strâns legată de 
succesul și de eșecul într-un anumit domeniu. 
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Teoria stimei de sine ca și valoare/onorabilitate, sentiment 
individual de valoare, a fost implementată de către Morris 
Rosenberg (apud Mruk, 2006), psihologul sociocultural care 
a creat primul instrument de măsurare a stimei de sine. 
Psihologul cognitiv-experiențial Seymour Epstein (2003) 
abordează problematica stimei de sine în cadrul teoriei sale 
„Cognitive- Experiential Self-Theory of Personality” (CEST). 
CEST este o teorie integrativă a personalității, compatibilă cu 
alte teorii, precum cele psihodinamice, ale învățării, teoriile 
cognitive. Această teorie se bazează pe trei asumpții: 

A. Oamenii procesează informațiile prin două sisteme 
independente dar care interacționează: un sistem 
inconștient, „experiențial”, și unul conștient sau „rațional”; 

B. Sistemul experiențial este guvernat de emoții; 

C.  Există 4 nevoi fundamentale pentru personalitatea umană, 
fiecare dintre ele fiind la fel de importantă. 

 
2.1. Tipurile stimei de sine 

2.1.1. Stima de sine bazată pe sentimentul de 
competență 

Una dintre teoriile populare prezente în psihologie a definit 
stima de sine ca fiind un sentiment de competență al 
individului care este bazat pe două lucruri - pretențiile unei 
persoane, dorințele si aspirațiile ei, și capacitatea de a le 
realiza, de a-și atinge scopurile (Mruk, 2006 ). Astfel, nivelul 
stimei de sine se măsoară prin abilitățile deținute și 
succesele obținute în domenii importante persoanelor. 
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Cercetări realizate au scos în evidență faptul că un nivel înalt 
al stimei de sine, definită în acest mod, nu este de dorit. 
Concentrându-se doar pe evitarea eșecului și înregistrarea 
succesului în domeniul de activitate, indivizii au un grad 
scăzut al autonomiei, al capacității de învățare, sunt 
incapabili în a-și asuma riscuri și devin agresivi în relație cu 
ceilalți atunci când primesc un feed-back care le-ar pune în 
pericol stima de sine. Atunci când se înregistrează un eșec, 
indivizii a căror stimă de sine se traduce prin competență, 
devin vulnerabili, demoralizați, putând să adopte un 
comportament violent (Crocker și Park, 2002). 

2.1.2. Stima de sine ca și auto-valorizare 

Atunci când stima de sine este definită ca și o atitudine 
favorabilă pe care o are persoana despre sine, deci ca un 
sentiment al valorii personale, nivelurile înalte ale stimei de 
sine pot genera comportamente indezirabile. Definitorii în 
acest sens sunt observațiile lui Baumeister (1996, 1998), 
care aduce o viziune diferită asupra efectelor nivelului stimei 
de sine asupra personalității. În viziunea lui, o stimă de sine 
ridicată corelează cu egoismul, mândria, narcisismul - iar 
când la această stare se adaugă o amenințare la adresa 
egoului oamenii pot recurge la comportamente de violență și 
agresivitate. 

2.1.3. Stima de sine înaltă 

Teoriile moderne definesc stima de sine ca fiind 
multidimensională. În acest sens, o stimă de sine înaltă este 
alcătuită dintr-un nivel înalt al valorii de sine dar și al 
competenței. Persoanele care au sentimentul auto-valorizării 
pozitive sunt deschise la noi experiențe, se simt bine în 
general, sunt optimiste, se simt acceptate și îi acceptă pe 
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ceilalți. Totodată, un nivel înalt al sentimentului competenței 
le va oferi calitățile necesare pentru a reuși în viață. Întrunind 
aceste dimensiuni, nivelul înalt al stimei de sine corelează cu 
fericirea, lipsa psihopatologiei, crearea unei identități stabile, 
spontaneitate, coping mai eficient în situații de distres, etc. 

A avea o stimă de sine înaltă înseamnă a recunoaște propria 
valoare, a avea o atitudine pozitivă față de calitățile 
personale, de competențe, a avea încredere în puterea de a 
duce sarcinile la bun sfârșit și de a realiza o comparare 
favorabilă cu ceilalți. 

O stimă de sine sănătoasă are manifestări atât în plan psihic 
cât și fizic. Astfel, în plan fizic o persoană cu un nivel optim 
al stimei de sine va avea o postură relaxată (umeri, brațe, 
expresie facială). Timbrul vocal este unul plăcut, tonul vocii 
este adaptat diverselor situații, ochii sunt expresivi, luminoși, 
mersul este hotărât fără a fi însă agresiv sau arrogant. 

2.1.4. Stima de sine scăzută 

Stima de sine scăzută presupune un nivel deficitar al auto-
evaluării pozitive, precum și al competenței personale. Este 
cunoscut faptul că un număr de condiții clinice prezentate în 
DSM IV – precum tulburările de anxietate, de alimentație, 
deficitul de atenție, sunt asociate cu stima de sine scăzută. 
Ea este frecvent asociată cu un nivel mai scăzut al 
sentimentului de fericire și bunăstare, timiditate, lipsa 
inițiativei, evitarea conflictului, insecuritate, anxietate, 
depresie, etc. (Mrunk, 2006). 

În cadrul unor cercetări efectuate de DuBois și Flay (apud 
Mruk, 2006, p. 160) s-a demonstrat că: stima de sine scăzută 
creşte sensibilitatea indivizilor la o gamă largă de rezultate 
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problematice şi experienţe cum ar fi depresia, tulburări de 
alimentaţie, sarcina în adolescență, victimizare, dificultate în 
susţinerea şi formarea de relaţii strânse, implicarea în 
comportament antisocial, consumul de substanţe şi ideaţie şi 
tentative de suicid. 

Relația dintre strategiile de coping și stima de sine 

Cercetarea de față își propune să investigheze relația dintre 
strategiile de coping și stima de sine. După cum am văzut, 
stima de sine reprezintă un concept global în psihologie, 
acoperind mai multe arii, în timp ce strategiile de coping 
adoptate de individ îl ajută sau nu să facă față situațiilor 
stresante din viață. 

Metodologie 

 Obiective 

Cercetarea își propune următoarele obiective: 

1. Evidențierea relației dintre strategiile de coping și stima de 
sine. 

2. Stima de sine scăzută asociată cu strategiile disfuncționale 
de coping conduc spre incongruențe în ceea ce privește 
starea de bine a individului. 

3. Stima de sine ridicată asociată cu strategiile funcționale 
(adaptative) de coping cresc starea de bine a individului. 
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 Ipoteze 

Pentru a atinge obiectivele propuse au fost formulate ipoteze 
de cercetare. Acestea sunt: 

1. Cu cât nivelul de autoculpabilizare este mai mare, cu atât 
stima de sine scade. 

2. Cu cât nivelul de ruminare este mai mare, cu atât stima de 
sine scade. 

3. Cu cât nivelul de catastrofare este mai mare, cu atât stima 
de sine scade. 

4. Cu cât nivelul de culpabilizare a celorlalți este mai mare, cu 
atât stima de sine scade. 

5. Cu cât nivelul de acceptare este mai mare, cu atât stima de 
sine scade. 

6. Cu cât nivelul de refocalizare pozitivă este mai mare, cu atât 
stima de sine crește. 

7. Cu cât nivelul de reevaluare pozitivă este mai mare, cu atât 
stima de sine crește. 

8. Cu cât nivelul de refocus la planificare este mai mare, cu atât 
stima de sine crește. 

9. Cu cât nivelul de punere în perspectivă este mai mare, cu 
atât stima de sine crește. 
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 Instrumente 

Instrumentul folosit pentru măsurarea stimei de sine 
este Scala de măsurare a Stimei de Sine a lui 
Rosenberg (Rosenberg, 1965). Instrumentul conține 10 
itemi, cu răspunsuri de la 1 la 4, pe o scală Likert, unde 
1=„dezacord” și 5=„acord puternic”. Un exemplu de item din 
chestionar este: „Consider că am suficiente calități”. Pe lotul 
de respondenți al acestei cercetări, valoarea Alfa Cronbach 
al acestui instrument este de .64. Acest instrument a fost 
tradus în limba română de: Avramescu, R., Oțel, A.M., 
Mosoni, T.V., Diaconița, A.M., Florea, D., Pavel, C. 

Instrumentul folosit pentru măsurarea strategiilor de coping 
este Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 
(CERQ) (Garnefski & Kraaij, 2007),  ce conține 36 de itemi 
cu răspunsuri de la 1 la 5, pe o scală Likert, unde 1=„aproape 
niciodată” și 5=„aproape întotdeauna”. Un exemplu de item 
din chestionar este: „Simt că eu sunt de vină pentru ce s-a 
întâmplat”. Acest chestionar are 9 subscale și anume: 
autoculpabilizare, acceptare, ruminare, catastrofare, 
culpabilizarea celorlalți, refocalizare pozitivă, refocus la 
planificare, reevaluare pozitivă și punerea în perspectivă. Pe 
acest lot de subiecți, valoarea Alfa Cronbach este de .79, iar 
pentru realizarea acestei cercetări traducerea acestui 
instrument s-a realizat prin procesul de retroversiune. 

https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/social-and-behavioural-sciences/cognitive-emotion-regulation-questionnaire-cerq
https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/social-and-behavioural-sciences/cognitive-emotion-regulation-questionnaire-cerq
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 Participanți 

Numărul total de participanți la studiu este de 109, dintre care 
75 sunt de sex feminin (69%) și 34 de sex masculin (31%). 
De asemenea, respondenții au vârste cuprinse între 18 și 56 
de ani, media este M=31.30, iar AS=8.97, dintre care 64 au 
studii de master (59%), iar 40 dintre aceștia au studii de 
licență (37%). În ceea ce privește starea civilă, 55 dintre 
participanți (50%) sunt singuri, iar 29 dintre aceștia sunt 
căsătoriți (27). În ceea ce privește mediul de reședință, 93 
provin din mediul urban (85%), iar 16 din mediul rural (15%). 

 Design 

Designul cercetării este non-experimental, empiric și 
transversal, fiind un studiu cantitativ. Participanții sunt 
abordați intrasubiect, modalitatea de culegere a datelor fiind 
prin metoda autoevaluării. Participanții sunt femei și bărbați 
din mediul urban, cât și rural din România. Chestionarele 
utilizate urmăresc să evalueze percepția fiecărui respondent 
asupra strategiilor de coping și asupra stimei de sine. 
Respondenților li s-a luat acordul verbal pentru completarea 
chestionarelor și prelucrarea datelor obținute în 
urma completării acestora. Au fost respectate toate normele 
deontologice; participanții au fost rugați să completeze date 
cu caracter personal, în ceea ce privește vârsta, mediul de 
proveniență, statutul marital, nivelul absolvit al studiilor. Lotul 
de respondenți a fost ales prin metodă neprobabilistă, prin 
criteriul de proximitate. Datele au fost culese în mediul online 
de către respondenți. 
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Prezentarea și interpretarea rezultatelor 

Analiza datelor a fost realizată utilizând răspunsurile a 180 
de respondenți, care au completat chestionarele Cognitive 
Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), pentru 
măsurarea strategiilor de coping și Scala de măsurare a 
Stimei de Sine a lui Rosenberg pentru măsurarea nivelului 
stimei de sine. În cadrul analizei statistice am luat în calcul 
variabilele care mă vor ajuta la verificarea ipotezelor de 
cercetare și anume: strategiile de coping cu subscalele: 
autoculpabilizare, acceptare, ruminare, catastrofare, 
culpabilizarea celorlalți, punere în perspectivă, refocalizare 
pozitivă, refocus la planificare, reevaluare pozitivă și stima 
de sine. Pentru verificarea ipotezelor s-a folosit indicele de 
corelație Pearson. Am folosit acest test statistic, deoarece 
distribuția datelor este parametrică. 
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Având în vedere mediile fațetelor Strategiilor de coping, cea 
mai mare medie este a Reevaluării pozitive, M=4.33 cu 
SD=.74. Acest lucru înseamnă faptul că participanții la studiu 
reușesc să vadă partea pozitivă a lucrurilor și le privesc dintr-
o perspectivă pozitivă care le oferă mai multe soluții. A doua 
medie este cea a subscalei Refocalizare pozitivă, unde 
M=4.25, iar SD=.73, urmată de subscala Refocus la 
planificare, unde M=4.22, iar SD=.59 ceea ce înseamnă că 
respondenții reușesc să se focalizeze asupra planurilor și 
îndatoriilor pe care le au. Subscala Punere în perspectivă a 
înregistratat o medie de M=4.19, iar SD=.70, subscala 
Autoculpabilizare a înregistrat M=2.75, SD=.94, în timp ce 
cea mai mică medie a fost înregsitrată de subscala 
Culpabilizarea celorlalți, unde M=2.51, iar SD=.89. 
Respondenții nu obișnuiesc să arunce vina pe ceilalți pentru 
nereușitele lor, fapt care se remarcă prin mediile scăzute la 
strategiile de coping maladaptative. În ceea ce privește stima 
de sine, media acesteia a fost de M=3.35, SD=.30, ceea ce 
înseamnă că respondenții au o stimă de sine medie, iar 
creșterea sau scăderea acesteia depinde de situațiile la care 
sunt supuși. 

Testarea ipotezelor 

Pentru testarea primelor 5 ipoteze s-a folosit indicele de 
corelație Pearson, distribuția datelor fiind parametrică și s-au 
obținut următoarele corelații. 
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Testarea ipotezei 1 și anume:  „Cu cât nivelul de 
autoculpabilizare este mai mare, cu atât stima de sine scade” 
s-a realizat cu ajutorul programului de statistică SPSS, 
folosindu-se indicele de corelație Pearson, astfel s-a 
observat faptul că Autoculpabilizarea corelează negativ cu 
stima de sine (r=-.27, p<.001), ceea ce înseamnă că 
respondenții care se auto-învinovățesc pentru experiențele 
negative pe care le trăiesc înregistrează un nivel scăzut al 
stimei de sine, nu au încredere în ei, consideră că nu au 
realizări și cred că alții sunt superiori lor. Prima ipoteză se 
confirmă. 

Pentru testarea ipotezei 2 și anume: „Cu cât nivelul de 
ruminare este mai mare, cu atât stima de sine scade” s-a 
folosit același test statistic și s-a observat că Ruminarea, de 
asemenea, corelează negativ cu stima de sine (r= -
.24, p<.001), ceea ce înseamnă că respondenții care se 
gândesc continuu la ceea ce s-a întîmplat manifestă un nivel 
scăzut al stimei de sine. Acești indivizi nu pot depăși 
evenimentul cu caracter negativ și se gândesc permanent la 
ceea ce s-a întâmplat, analizând problema din toate punctele 
de vedere. Acești indivizi au un nivel scăzut al încrederii în 
sine fapt evidențiat și de corelația pozitivă dintre 
autoculpabilizare și ruminare (r=.79, p<.001). astfel, ipoteza 
2 se confirmă. 

Testarea ipotezei 3: „Cu cât nivelul de catastrofare este mai 
mare, cu atât stima de sine scade” s-a realizat folosindu-se 
același test statistic. În urma realizării corelației între nota 
brută a subscalei catastrofare și nota brută a stimei de sine, 
reiese faptul că cele două nu corelează, deoarece nu există 
o corelație semnificativă din punct de vedere statistic 
(p>0,05). Astfel, ipoteza 3 se infirmă. 
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Testarea ipotezei 4: „Cu cât nivelul de culpabilizare a 
celorlalți este mai mare, cu atât stima de sine scade” s-a 
realizat folosindu-se același test statistic. În urma realizării 
corelației între nota brută a subscalei culpabilizarea celorlalți 
și nota brută a stimei de sine, reiese faptul că cele două nu 
corelează, deoarece nu există o corelație semnificativă din 
punct de vedere statistic (p>0,05). Astfel, ipoteza 4 se 
infirmă. 

Testarea ipotezei 5 și anume: „Cu cât nivelul de acceptare 
este mai mare, cu atât stima de sine scade” s-a realizat prin 
același procedeu statistic și s-a observat o corelație negativă 
între acceptare și stima de sine (r= -.28, p<.001), ceea ce 
înseamnă că respondenții care acceptă situația, se 
consideră vinovați pentru ce s-a întâmplat, învață să trăiască 
cu situația rezultată fără a căuta mijloace de îmbunătățire, 
manifestă un nivel scăzut al stimei de sine. Astfel, ipoteza 5 
se confirmă. 

Pentru testarea următoarelor ipoteze s-a folosit testul de 
corelație Pearson și s-au obținut următoarele rezultate: 
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Testarea ipotezei 6 și anume: „Cu cât nivelul de refocalizare 
pozitivă este mai mare, cu atât stima de sine crește” s-a 
realizat folosindu-se testul de corelație Pearson, distribuția 
datelor fiind parametrică. În urma realizării corelației între 
nota brută a subscalei refocalizare pozitivă și nota brută a 
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stimei de sine, reiese faptul că cele două nu corelează, 
deoarece nu există o corelație semnificativă din punct de 
vedere statistic (p>0,05). Astfel, ipoteza 6 se infirmă. 

Ipoteza 7: „Cu cât nivelul de reevaluare pozitivă este mai 
mare, cu atât stima de sine crește” s-a realizat folosindu-se 
același test statistic. S-a observat o corelație pozitivă între 
reevaluarea pozitivă și stima de sine (r=.19, p< .05), ceea ce 
înseamnă că respondenții care privesc pozitiv situația, 
analizează situația din perspective diferite, manifestă un 
nivel ridicat al stimei de sine, au încredere în ei și în deciziile 
lor și consideră că sunt la fel de capabili ca ceilalți. 

Testarea ipotezei 8: „Cu cât nivelul de refocus la planificare 
este mai mare, cu atât stima de sine crește” s-a realizat prin 
același procedeu statistic. S-a obținut o corelație pozitivă 
între refocusul la planificare și stima de sine (r= .17, p<.001), 
ceea ce înseamnă că respondenții care se concentrează 
asupra următoarelor acțiuni, care învață ceva din 
experiențele trecute, manifestă un nivel ridicat al stimei de 
sine. 

Testarea ultimei ipoteze: „Cu cât nivelul de punere în 
perspectivă este mai mare, cu atât stima de sine crește” s-a 
realizat prin același procedeu statistic. S-a obținut o corelație 
pozitivă între punerea în perspectivă și stima de sine 
(r=.24, p<.001), ceea ce înseamnă că respondenții care 
privesc părțile pozitive ale situației, care se gândesc la cum 
să îmbunătățească acțiunile lor pe viitor, manifestă încredere 
în ei, stimă de sine ridicată, încredere în viitor. 

Cu scop explorator am derulat testul t pentru eșantioane 
independente pentru a vedea dacă există diferențe 
semnificativ statistice între bărbați și femei. 
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Se observă faptul că bărbații înregistrează medii mai mari 
decât femeile, de exemplu pentru subscala Refocalizare 
pozitivă bărbații au o medie M=4.37, SD=.49, în timp ce 
femeile au M=4.19, SD=.81, ceea ce înseamnă că bărbații 
găsesc mai ușor modalități de depăși problemele decât 
femeile, la subscala Ruminare bărbații au o medie de 
M=2.83, SD=.98, iar femeile M=2.79, SD=1.07, ceea ce 
înseamnă că bărbații au mai mult tendința de a se gândi la 
evenimentul negativ declanșator decât femeile. Femeile au 
o medie mai mare decât bărbații la subscala Reevaluare 
pozitivă unde media acestora este M=4.35, SD=.74, ceea ce 
înseamnă că acestea găsesc mai rapid modalități de a privi 
situația din perspective diferite decât bărbații, în timp ce 
bărbații au o medie M=4.27, SD=.74 și la subscala Refocus 
la planificare unde femeile au media M=4.24, SD=.58, iar 
bărbații M=4.19, SD=.61, ceea ce înseamnă că femeile 
reușesc să se remonteze mai rapid după o situație negativă 
decât bărbații. 

În ceea ce privește stima de sine, bărbații au o medie mai 
mare M=3.44, SD=.20 decât femeile M=3.31, SD=.33, ceea 
ce înseamnă că bărbații au mai multă încredere în ei, sunt 
mai siguri de calitățile lor decât femeile. 
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În urma testului T Student, pentru eșantione independente, 
reiese faptul că există o diferență semnificativ statistică între 
bărbați și femei în ceea ce privește strategiile de coping, 
subscala Culpabilizarea celorlalți așa cum reiese din 
test t(107)=-2.60, p<.05. Subscala Refocalizare pozitivă așa 
cum reiese din test t(107)=-1.43, p<.05, la restul subscalelor 
neînregistrându-se diferențe seminificative. Totodată se 
remarcă diferențe semnificative statistic între bărbați și femei 
și în ceea ce privește Stima de sine așa cum reiese din 
test t(107)=-2.46, p<.05. 

Concluzii 

În lucrarea de față, mi-am propus să studiez relația dintre 
strategiile de coping adaptative și maladaptative și stima de 
sine, la respondenți din România, atât din mediul rural, cât și 
urban, cu vârste curpinse între 18 și 56 de ani. 

Înainte de toate, au fost propuse nouă ipoteze de cercetare 
care au fost analizate ulterior, cu ajutorul programului de 
statistică, SPSS, folosind indicele de corelație Pearson, 
deoarece datele sunt distribuite parametric, și testul T 
Student pentru eșantioane independente, pentru a compara 
diferențele dintre bărbați și femei în ceea ce privește 
strategiile de coping și stima de sine. În urma analizei 
statistice s-au confirmat anumite ipoteze ale cercetării. S-a 
dorit observarea corelației dintre strategiile adaptative de 
coping și stima de sine și strategiile maladaptative de coping 
și stima de sine. 

Conform analizei statistice, reiese faptul că anumite 
strategiile adaptative de coping corelează pozitiv cu stima de 
sine, ceea ce înseamnă că strategii precum: punere în 
persepctivă, reevaluare pozitivă, refocus la planificare, 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 5  

  

113 
 

refocalizare pozitivă conduc la încrederea în sine, în 
capacitățile proprii, la o stimă de sine ridicată, la convingerea 
că alții nu sunt mai presus. În timp ce corelația negativă 
dintre strategiile maladaptative de coping precum: ruminare, 
autoculpabilizare, catastrofare, etc conduc spre scăderea 
stimei de sine, neîncredere, stagnare în ceea ce privește 
planurile de viitor. 

Stima de sine corelează pozitiv cu strategii adaptative de 
coping precum: refocus la planificare, refocalizare pozitivă, 
reevaluare pozitivă și negativ cu strategii maladaptative de 
coping precum: autoculpabilizare, catastrofare, ruminare, 
culpabilizarea celorlalți. 
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Moduri de apărare primitive ale minții 

Seeberger Tiberiu 

Despre mecanismele de apărare pe care psihicul nostru le 
folosește s-au scris foarte multe. Începând cu anii 1900, când 
mintea a fost teoretizată de către Sigmund Freud, 
întemeietorul psihanalizei, mulți autori importanți și-au adus 
aportul în domeniul vast al protecției minții. Un important plus 
l-a adus chiar fiica întemeietorului, Anna Freud, cea care a 
vorbit în cartea ei „Eu și mecanismele de apărare” (1937, dar 
tradusă și în română și publicată în anul 2002), despre 
moduri în care psihicul se protejează încă din copilărie. 

Acest articol este despre nevoia oamenilor de a deforma 
realitatea prin intermediul apărărilor, pentru ca aceasta să fie 
mai digerabilă și să poată fi trăită cu un nivel redus de 
anxietate. 

După citirea articolului veți afla de ce ne apărăm și care 

sunt cele mai comune modalități de apărare primitive și 
modul în care acestea se manifestă în viața de zi cu zi. 

Termenul de „apărare” a apărut cu puțin înainte de anul 1900 

în lucrările lui Sigmund Freud și desemna piedica ce apărea 
în calea autorului de a descoperi adevărul cu privire la o 
traumă a vreunei paciente ale sale. Acestea reușeau să 
vorbească despre durerile lor psihologice până într-un 
anumit punct, un punct mai profund, în care se ridicau diferite 
apărări sub forma lipsei ideilor, transferului asupra medicului 
etc. (Freud, 1895). 

De aici putem afla faptul că mecanismele de apărare țin 
ascunse, păstrează sub cheie, anumite secrete dureroase 
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care pot provoca suferință și pe care le numim traume. De 
ce le țin ascunse? Ce s-ar întâmpla dacă acestea ar ieși? 

Răspunsurile la aceste întrebări se găsesc în timpul în care 
mecanismele s-au format. Mecanismele de apărare au 
apărut ca urmare a unor traume. Traume sunt momentele 

pe care copilul le percepe ca fiind foarte diferite și în fața 
cărora el nu a avut timp să se adapteze. Se poate vorbi 
despre un moment în care dormea și a fost trezit de un 
zgomot puternic (o bormașină), iar acest eveniment a trezit 
în el un sentiment al lipsei de apărare. Se poate vorbi despre 
țipătul mamei care a fost supărată că cel mic a desenat pe 
perete cu carioca, iar copilul nu se aștepta ca această 
acțiune să o rănească pe mamă atât de puternic. Se poate 
vorbi despre multe alte situații. 

Deoarece mintea nu a avut ocazia să gestioneze 
corespunzător evenimentul, adică să conștientizeze 
sentimentele pe care copilul le trăiește, influența lor asupra 
lumii din jur, să organizeze sentimentele ambivalente față de 
anumite persoane, să gestioneze rolul în relația dintre el și 
mamă și el și tată etc., mintea se protejează. 

Datorită faptului că s-a discutat despre timpul în care 
apărările își fac apariția, ele pot fi organizate în apărări 
primitive sau apărări mature. 

Apărările primitive sunt apărări pe care le folosește copilul 
încă de la începutul vieții sale și care, în mod ideal, se reduc 
în intensitate pe măsură ce maturizarea își face loc. 

Cea mai importantă apărare primitivă este „clivajul”. Acest 

clivaj reprezintă păstrarea separat a două emoții diferite față 
de aceeași persoană. În perioada de început a vieții, copilul 
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o simte pe mamă ca fiind pe de-o parte mama bună atunci 
când el se simte bine și are o senzație de bine din punct de 
vedere organic și pe de altă parte mamă rea atunci când cel 
mic se simte neliniștit (zgomot tare, frig, foame etc.). Acesta 
apare și își face treaba deoarece în acele momente, datorită 
dezvoltării precare a copilului, nu există noțiunea de 
„permanență a obiectului” (Piaget), adică mama nu mai 
există pentru copil atunci când ea dispare din câmpul său 
vizual. Pe de altă parte, tot datorită capacității slabe 
psihologice a copilului, el nu poate simți încă față de aceeași 
persoană și un sentiment de iubire și unul de agresivitate în 
același timp, deoarece implică procese mai complexe: doliu, 
reparație etc.. 

Din moment ce nu este capabil din punct de vedere 
psihologic să își asume toate sentimente sale, să le conțină 
în interiorul său, el le dă afară, le tratează ca și cum ar veni 
din exterior. Acest mecanism de apărare se 
numește proiecție. În primele luni de viață, el consideră 
iubirea ca venind din partea mamei bune și agresivitatea sa 
care apare ca urmare a momentelor de frustrare ca 
aparținând mamei rele. Cu alte cuvinte, există o mamă bună 
care este plină de iubire și oferă toată dragostea copilului și 
există o mamă rea care dorește răul copilului. Astfel, 
agresivitatea copilului pentru mamă este proiectată. Copilul 
nu se simte pe sine ca fiind agresiv, ca fiind ostil, ci pe mamă 
ca fiind ostilă la adresa lui. 

Pe măsură ce se demonstrează contrariul și mama care este 
percepută ca fiind rea îi demonstrează că îl iubește, iar 
mama bună îi demonstrează că uneori poate fi și rea (mai 
ales când pune limite și nu îi oferă ce vrea, când vrea, cum 
vrea), la copil se fac anumite conexiuni. Agresivitatea 
copilului pe care o conține mama rea este acum luată în 
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interior într-o formă digerată, înțeleasă de copil și pe măsură 
ce acest proces se desfășoară, mama cea rea devine din ce 
în ce mai rară ca apariții. Procesul de luare în interior se 
numește introiecție și este opusul proiecției. Acest proces 

poate fi un mecanism de apărare mai ales în măsura în care 
copilul introiectează figuri abuzatoare ale părinților: părinți 
neglijenți, părinți violenți, pentru că este mai bine să simți că 
există un părinte în viața ta, chiar și violent sau neglijent, față 
de sentimentul de a fi singur pe lume. Anna Freud dădea un 
exemplu foarte important al introiecției ca mecanism de 
apărare. Ea vorbea despre copii care se joacă de-a „bau – 
bau” pentru că astfel ei pot scăpa de teamă. 

Aceste două procese, proiecția și introiecția, sunt procese 

implicate în mecanismul de apărare al clivajului. În cazul în 
care ele nu se maturizează la timp, ca adult, se pot 

manifesta sub forma tulburării de personalitate borderline. În 
acest caz, persoana vede viața în alb și negru, ideal și 
persecutoriu. 

Că tot vorbim de ideal, un alt mecanism primitiv de apărare 
este idealizarea. Acest mecanism servește ca scop de 

protecție împotriva persecuției. În momentul în care este 
proiectată agresivitatea copilului asupra unei persoane, ea 
este privită ca având intenții ostile cu privire la copil. În acest 
context, copilul idealizează o persoană, pe care o vede ca 

fiind nemaipomenită și care îl poate apăra de acel 
persecutor. 

Ca exemplu al idealizării, se pot vedea foarte bine 

încurajări ale acestor atitudini și oameni care pică în plasă în 
contextul alegerilor electorale. O parte este cea care a 
sărăcit țara, care a distrus-o, care ne-a furat și care și-a bătut 
joc, în timp ce o altă parte este cea care are cele mai nobile 
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motive: dorește reclădirea țării, dorește oferirea cât mai 
multor bogății cetățenilor (de la creșteri salariale până la 
reducerea birocrației) și mai ales protejarea față de așa-zișii 
inamici. Ambele perspective sunt forțate și, dacă dorim să 
tratăm problema cu o claritate realistă, se poate vedea că 
atât unii cât și alții au și bune și rele. A aprecia părțile bune 
dintr-o situație rea și părțile rele din una bună este o 
modalitate bună de a ne apăra de capcana atitudinilor 
extreme de idealizare și persecuție. 

O apărare care are un efect foarte nociv asupra dezvoltării 
omului este negarea. Acest mecanism se referă la ignorarea 

unui aspect vizibil dintr-o situație sau ce aparține unei 
persoane, pentru simplul fapt că recunoașterea acestuia ar 
evoca emoții mult prea puternice. O parte foarte des negată 
din diferite situații este agresivitatea. Un copil poate prefera 

negarea agresivității unui părinte pentru că dacă acel copil ar 
recunoaște faptul că părintele are intenții ostile cu privire la 
el, s-ar simți fără apărare, abandonat. Astfel, cel mic ajunge 
să introiecteze figura unui părinte agresiv și să se convingă 
permanent de faptul că acesta „nu este rău”, găsindu-i scuze 
sau considerându-se pe sine vinovat. 

Un mecanism de apărare foarte interesant și care aparține 
tot categoriei de mecanisme de apărare primitive 
este identificarea proiectivă. Această apărare se referă la 

proiectarea unui conținut psihic nedorit asupra unei alte 
persoane și forțarea acelei persoane de a prelua rolul 
proiectat. Dacă în momentul în care se vorbea despre 
proiecție, se vorbea doar despre proiectarea unui conținut și 
perceperea acestuia ca și cum ar aparține altei persoane, 
acum se vorbește și despre determinarea acelei persoane 
asupra căreia se proiectează conținut să acționeze conform 
situației. Dacă copilul folosește identificarea proiectivă 
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asupra mamei și transferă asupra acesteia agresivitatea sa, 
el reușește să nu se mai perceapă pe sine ca fiind agresiv, 
ci va vedea agresivitatea ca venind dinspre mamă. În același 
timp, mama va simți o tensiune crescândă în organism și 
nivelul agresivității va crește, în mod inconștient simțind că 
este vina copilului. Un exemplu mai observabil este acela al 
persoanelor depresive. Ele simt permanent o dorință de 
autopedepsire și se învinovățesc cu prima ocazie. La o 
discuție cu o astfel de persoană, suntem șocați de lipsa 
speranței persoanei, de pesimism și de totala lipsă de 
activitate. Dorind să o ajutăm, ne punem în situația de a îi da 
niște sfaturi care sunt rând pe rând desființate prin motive 
simple și se creează o situație frustrantă în care orice am 
spune este respins fără motive temeinice și începem să ne 
enervăm. Agresivitatea persoanei depresive nu este 
recunoscută, este proiectată asupra noastră și ajungem să o 
simțim noi în locul ei.   

Una dintre cele mai des întâlnite apărări, însă nu și 
recunoscute de multe ori, este controlul. Controlul este 
folosit în două variante: ca o apărare împotriva invidiei și ca 
o apărare împotriva abandonului. Prin control se înțelege 

dorința unei persoane ca cealaltă persoană să acționeze 
întocmai precum prima decide. Invidia este cea mai 
distrugătoare emoție din psihic. Ea reprezintă dorința de a 
distruge o persoană, un obiect, pentru capacitatea creativă 
pe care aceasta o are și persoanei în cauză simte că îi 
lipsește. În cazul controlului ce vine din invidie, putem da 
exemplu acel copil de la școală care îi fură cartea colegului 
său care are mereu note bune și este mereu admirat, cu 
scopul de a îl face să nu mai învețe, să nu mai fie pregătit, 
să îi distrugă capacitatea intelectuală creatoare de care dă 
dovadă. 
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Controlul care provine din teama de abandon este o emoție 
care vine pe fondul unor lipsuri. Persoana în cauză are o 
teamă de a fi lăsată singură, o teamă de separare și 
acționează împotriva acestei temeri cu o agresivitate: 
controlează persoana importantă pentru el astfel ca aceasta 
să nu cumva să dispară. Datorită faptului că acest control 
este în sine un act agresiv, există o mare șansă ca persoana 
controlată să fugă și să îl lase pe subiect să retrăiască 
abandonul. 

Seeberger Tiberiu 

Psihoterapeut psihanalist 

0760.615.143 

https://seeberger.ro/ 
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Relația dintre atenție și inteligență 

Onofrei Anca Gabriela 

Rezumat 

Relația dintre atenție și inteligență este o temă foarte 
cercetată în domeniul psihologiei, utilizându-se diverse 
metode de analiză, precum: teste de atenție (Fact-SP; TAP; 
TAP-FA; SCT; TOVA), teste de inteligență (Raven’s 
test; FIOT; MSCEIT; WAIS-R; FSIQ), jocuri de atenție, 
atunci când eșantionul a fost reprezentat de copii, modele 
bazate pe scenă, oferind astfel rezultate de la care să 
pornească direcțiile viitoare de cercetare. Relația dintre cele 
două concepte a fost investigată având în vedere diferitele 
tipuri de atenție și caracteristicile acesteia: vigilență, atenție 
susținută, atenție concentrată, comutare atențională, atenție 
divizată, atenție conform sistemului atențional de 
supraveghere, atenția ca inhibare, atenție spațială, atenție 
de planificare, atenție selectivă, dar și de inteligență: 
inteligența emoțională, inteligența cristalizată. Studiile ce vor 
fi menționate demonstrează efectele pe care atenția și 
diversele procese cognitive le au asupra diferitelor tipuri de 
inteligență, dar și față de alte constructe, de unde și 
caracterul omogen al rezultatelor obținute. Studiile 
sumarizate au arătat relația dintre atenție și inteligență, 
demostrând astfel că cele două concepte se află într-o 
strânsă legătură, însă acestea pot funcționa și independent 
una față de cealaltă, precum urmează a fi prezentat în 
conținutul ce urmează. 

Cuvinte cheie: atenție; inteligență; memorie de lucru; IQ 
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Introducere 

Este important să cunoștem relația dintre inteligență și 
atenție, întrucât cele două concepte psihologice conlucrează 
simultan pentru o bună funcționare a individului. Fiecare 
dintre cele două concepte este important, însă împreună 
formează Modelul Planificării, Atenției şi Procesul Simultan-
Succesiv al Cogniției Umane. Studiul diferitelor tipuri de 
atenție este necesar pentru a oferi un răspuns substanțial la 
întrebarea dacă atenția reprezintă o sursă de inteligență, 
întrucât formele atenției sunt evidențiate prin metoda de 
testare aplicată. Sarcinile de testare a inteligenței prezintă 
cerințe mari asupra memoriei de lucru și, implicit, 
ale sistemului de supraveghere atentă, existând astfel o 
corelație între inteligență și atenție. Rezultatele unor studii au 
demonstrat faptul că inteligența nu poate avea o corelație 
semnificativă cu performanță la testele de atenție.  Deci, 
chiar dacă inteligența nu depinde de performanță, aceasta 
poate avea un deficit în ceea ce privește interpretarea 
subiectivă a variabilelor din test și, totodată, deficitul poate fi 
cauzat și de înaintarea în vârstă după cum vor arăta și 
rezultatele studiilor. În altă ordine de idei, s-a constatat că și 
factorii genetici au o influență semnificativă asupra 
inteligenței și atenției, de unde și rezultatele distorsionate la 
unele studii, după cum se menționează. 

Scurt istoric al topicului 

Crawford în 1991; De Jong și  Das-Small în 1995;  Fogarty 
și Stankov, în 1988;  Lansman și  Hunt în 1982;  Lansman, 
Poltrock și  Hunt în 1983;  Necka în 1996;  Neubauer, Bauer 
și  Hoeller în 1992; Roberts, Beh și Stankov în 
1988;  Roberts, Beh, Spilsbury și  Stankov în 1991 sunt doar 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 5  

  

125 
 

câțiva dintre precursorii care au studiat relația dintre atenție 
și inteligență (Schweizera & Moosbrugger, 2004). 

Stabilirea relației dintre atenție și inteligență a fost dezbătută 
de-a lungul anilor, astfel, studii ale psihologilor și psihiatrilor 
demonstrează faptul că inteligența este strâns legată de 
atenție și că aceasta nu poate fi pe deplin atinsă fără o 
sporire a atenției. „Inteligența umană este adesea 
considerată un concept umbrelă pentru o mulțime de modele 
și teorii din psihologia cognitivă“ (Sternberg, 2011). Există 
numeroase modele teoretice și explicative ale inteligenței, 
însă, trei dintre acestea relaționează cogniția cu inteligența: 

1. Modelul lui Caroll (1993) sau modelul celor trei straturi 

2. Teoria inteligențelor multiple a lui Howard Gardner (2006) 

3. Modelul de tip triadă al lui Sternberg (1985) 
Cercetătorii consideră că atât viteza cât și precizia procesării 
informației sunt factori importanți ai inteligenței. Atenția joacă 
un rol important în acest sens deoarece oamenii trebuie să 
fie în primul rând atenți la un stimul pentru a putea decide 
cum reacționează la el. Timpul de inspecție este iarăși un 
factor important. Teoria inteligenței multiple a lui Gardner 
(1985) distinge 8 forme de inteligență, independente una de 
alta: lingvistică, logico-matematică, naturalistă, 
interpersonală, intrapersonală, spațială, muzicală şi 
kinestezică. 

După Alfred Binet și Théodore Simon (1905), „vârsta mintală 
s-ar caracteriza printr-o prezentare evolutivă a dezvoltării 
inteligenței, în care capacitățile individuale sunt puse în 
contrast cu nivelul de randament mediu la o vârstă 
determinată: nepotrivirile sau avansul în raport cu acest 
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randament mediu ar constitui indicii capacității intelectuale a 
individului” (Boake, 2002, p. 383). 

Contribuțiile cele mai importante ale lui Binet la studiul 
inteligenței s-ar putea rezuma în următoarele idei: 

o inteligența este măsurabilă; 

o inteligența se manifestă ca rapiditate în învățare; 

o inteligența se leagă de randament. 
Formele atenției sunt variate, astfel există atenție selectivă; 
voluntară; involuntară; internă; externă; expectativă. 

Teorii ale atenției selective: 

1. Modelul Broadbent 

2. Modelul Filtrului selectiv 

3. Modelul Filtrului târziu 

 
Cele patru funcții principale ale atenției sunt: 

1. Detectarea semnalelor și vigilența: Încercăm să 

detectăm apariția unui anumit stimul (controlorii de trafic 
aerian, de exemplu, sunt atenți la tot traficul din aeroport și 
din jurul aeroportului). 

2. Căutarea: Încercăm să găsim un semnal în mijlocul unei 
situații care ne distrage atenția (de exemplu, atunci când 
căutăm telefonul lăsat la întâmplare prin casă și trebuie să 
plecăm urgent). 
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3. Atenția selectivă: Alegem să reacționăm la anumiți 
stimuli și să ignorăm alții (cum se întâmplă atunci când 
suntem implicați într-o conversație la o petrecere). 

4. Atenția distributivă: Ne alocăm resursele disponibile 
pentru a ne coordona activitatea la mai multe sarcini în 
același timp (ca atunci când gătim și avem în același timp o 
convorbire telefonică) (Sternberg, 2011). 

„În anii ’80 eforturile de cercetare s-au concentrat asupra 
relației dintre atenția divizată și inteligență. Deoarece atenția 
împărțită permite persoanei să efectueze simultan două sau 
mai multe sarcini, se așteaptă ca un grad înalt de atenție 
divizată să fie asociat cu un grad înalt de inteligență. Există 
unele dovezi care susțin această așteptare” (Roberts, Beh & 
Stankov, 1988). 

Operaționalizarea conceptelor 

Atenția este modalitatea prin care putem procesa în mod 
activ cantitatea enormă de informație care ne înconjoară, 
prin intermediul simțurilor, al memoriei și al proceselor 
cognitive (Sternberg, 2011). „Una din funcțiile principale ale 
atenției este identificarea obiectelor și evenimentelor 
importante. Vigilența se referă la abilitatea unei persoane de 
a analiza un mediu plin de stimuli pentru o perioadă mai 
lungă de timp, unde, de regulă, stimulul căutat apare fără o 
frecvență anume” (Deutsch & Deutsch, 1963, p. 80). 

Atenția distributivă constă în capacitatea de a urmări 
simultan mai multe surse de informație, de a efectua simultan 
două sau mai multe activități, fără ca una să interfereze prea 
mult cu cealaltă. Realizarea acesteia este posibilă în 
condițiile în care una dintre activitățile prestate este 
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automatizată, persoanele au o mobilitate optimă a atenției, 
acțiunile diferite sunt integrate într-o activitate complexă 
(Deutsch & Deutsch, 1963). 

Atenția selectivă constă în stabilirea voită sau automată a 
unor priorităţi. Nu se rezumă doar la „intrările” în sistemul 
cognitiv. O dată receptate, acestea sunt supuse unor analize 
complexe, în vederea interpretării semnificaţiei lor, integrării 
într-o categorie, demers posibil doar prin raportare la baza 
de cunoştinţe a subiectului (memoria de lungă durată) 
(Deutsch & Deutsch, 1963). 

Inteligența este capacitatea de a învăța din experiență, de a 
utiliza procese metacognitive cu scopul de a spori învățarea 
și de adaptare la mediul înconjurător (Sternberg, 2011). 
Freeman afirmă că inteligenţa este: „Capacitate senzorială, 
capacitate de recunoaștere perceptivă, rapiditate, interval 
sau flexibilitatea sau asocierea, facilitatea și imaginația, 
durata de atenție, rapiditatea sau vigilența ca răspuns” 
(Sternberg, 2000). 

Evoluția topicului studiat în literatură 

 I.  Studii privind procesele atenției și inteligenței 

I.1. Atenția și inteligența stau la baza procesului de 
recepție 

Hans-Jürgen Bucher și Peter Schumacher doresc să 
demonstreze faptul că: „atenția acordată unui stimul media 
este punctul de plecare al fiecărui proces de recepție”. 
Întrebarea la care se încearcă găsirea unui răspuns este 
aceea dacă atenţia este voluntară sau involuntară, 
dependentă de obiective sau cadre ale destinatarului 
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(Bucher & Schumacher, 2006). Un studiu care compară 
procesele de atenție într-o perspectivă inter-media cu diferite 
tipuri de media, a fost produs de ziarul regional „Rhein-
Zeitung”. În primul rând, rezultatele au arătat că pentru toate 
cele trei forme media au existat modele diferite în diferite 
etape ale procesului de recepție. În al doilea rând, rezultatele 
au arătat unele asemănări și diferențe în cadrul modelelor de 
atenție pentru cele trei tipuri de materiale testate. În toate 
cele trei medii, în primele 5 secunde a fost identificată o fază 
de orientare în care subiecții au schimbat atenția asupra 
anteturilor de pagină sau a sistemelor de navigație. 
Concluzia finală a autorilor studiului a arătat că: se folosește 
atenția pentru a organiza ordinea secvențială a acțiunilor de 
explorare a paginilor atât printat, cât și ziarele online. Pentru 
autori a fost important să demonstreze rolul pe care atenţia 
îl are în recepţionarea cerinţelor, întrucât înţelegerea 
sarcinilor şi găsirea soluţiilor optime ţine de inteligenţă 
(Bucher & Schumacher, 2006). 

I.2. Atenția și sistemele cognitive. Cum este influențată 
inteligența 

Un studiu este: „Abilitățile cognitive și raționamentul lor în 
interacțiune, inteligența cristalizată, componentele memoriei 
de lucru și atenția susținută”. Primul obiectiv al studiului a fost 
acela de a confirma că relația dintre memoria de lucru și 
raționament nu scade dacă controlăm inteligența cristalizată. 
Un alt obiectiv a fost examinarea scopului de a putea 
confirma faptul că stocarea și coordonarea în contextul 
procesării sunt predictori semnificativi ai raționamentului, 
chiar dacă inteligența cristalizată este controlată. De 
asemenea, era de așteptat ca atenția susținută și 
coordonarea să fie extrem de corelate. Studiul prezent a 
relevat un nou rezultat important: controlul inteligenței 
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cristalizate nu a avut un impact asupra varianței explicate 
dintre memoria de lucru și raționament. Mai mult, studiul a 
replicat faptul că memoria de lucru și atenția susținută 
împreună reprezintă aproximativ 83% din variația 
raționamentului. De asemenea, în concordanță cu 
constatările anterioare, s-a confirmat că stocarea în 
contextul procesării și coordonării a fost un predictor 
semnificativ al raționamentului. O altă situație a fost aceea 
de a stabili o relație între coordonare și menținerea atenției. 
Prin analiza SEM și a traseului se putea confirma faptul că 
atenția susținută și coordonarea sunt înalt corelate (Buehner 
et al., 2006). 

I.3. Atenția și inteligența 

Jong și Das-Smaal au realizat în anul 1995 un studiu prin 
care au demonstrat legătura dintre atenție și inteligență. 
„Atenția și inteligența sunt determinanți importanți ai realizării 
școlare”. S-au investigat mecanismele care stau la baza 
performanței testului de numărare a stelelor (SCT) și a 
intervalului lor nomotetic, împreună cu relațiile dintre 
capacitatea memoriei de lucru, inteligența fluidă (Gf), viteza 
și performanța școlară. SCT este un test de atenție pentru 
copii care necesită alternarea numărării înainte și înapoi. 
Testul se bazează pe modelul memoriei de lucru al lui A. D. 
Baddeley și al lui G. J. Hitch (1974), în colaborare cu teoria 
funcției executive centrale a lui D. A. Norman și T. Shallice 
(1986). Testele au fost administrate la 1122 băieți și 1100 de 
fete în clasa a IV-a de la 111 școli olandeze. Numărul de 
modificări a fost cel mai important dintre aceste componente. 
S-a condus la o creștere a numărului de alternări la un număr 
mai mare de erori asupra elementului (Jong & Das-Smaal, 
1995). Pentru a examina relația dintre inteligență și atenție s-
a folosit testul FIOT, test pentru inteligența fluidă. Rezultatele 
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sugerează că numărul de modificări în numărare (mai multe 
modificări conduc la o dificultate mai mare a elementului), 
dimensiunea numărului de început (un număr mai mare are 
ca rezultat un element de dificultate mai mare) și poziția unui 
element în test (cu cât un element este mai aproape de 
sfârșit, cu atât este mai dificil) au fost componentele cele mai 
importante care au ajutat la depistarea relației între cele două 
concepte investigate (Jong & Das-Smaal, 1995). 

Un alt studiu este: „Relația dintre inteligență și performanță 
pe testul variabilelor de atenție (TOVA)”. Obiectiv: Studiul de 
față a explorat relația dintre inteligența adulților tineri și 
performanța lor privind Testarea Variabilelor de Atenție 
(TOVA). Studiul a examinat, de asemenea, dacă au existat 
diferențe semnificative între adulți cu și fără tulburare de 
atenție / hiperactivitate (ADHD) asupra erorilor de omitere, 
timp de răspuns corect și variabilitatea TOVA, precum și a 
performanței asupra libertății de distragere (FD) pe scala 
Wechsler Adult Intelligence-Revised (WAIS-R). Prezentul 
studiu a fost conceput pentru a explora  performanța adulților 
cu și fără ADHD  pe TOVA, relația dintre IQ și Performanța 
TOVA și dacă independența de factorul de distragere ar 
putea diferenția adulții cu și fără ADHD. Discuții: Rezultatele 
au arătat că inteligența, măsurată prin WAIS-R, nu a fost 
corelată cu performanța pe TOVA. Mai exact, nici scorul 
FSIQ şi niciunul dintre cele trei scoruri ale factorilor care au 
constituit WAIS-R nu au fost corelate semnificativ cu oricare 
dintre cele patru variabile măsurate pe TOVA. Aceste 
constatări sunt similare cu cele raportate în alte studii. În mod 
colectiv, aceste studii sugerează că inteligența poate să nu 
aibă nicio legătură cu performanța CPT (teste de 
performanță computerizate) și să ridice îngrijorări cu privire 
la interpretarea subiectivă a datelor TOVA pe baza 
informațiilor despre scorul de inteligență al unui individ. 
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Rezultatele studiului de față sunt inconsecvente cu 
rezultatele lucrărilor lui Aylward, Gordon și Verhulst (1997), 
Klee și Garfinkel (1983), Lovejoy și Rasmussen (1990) și 
Seidel și Joschko (1991). Aceste patru studii au găsit o 
relație semnificativă între performanța și inteligența CPT, dar 
numai între abilitatea de a detecta ținta (erorile de omisiune) 
și măsurile intelectuale care măsoară atenția (Weyandt, 
Mitzlaff, & Thomas, 2002). 

I.4. Atenția și inteligența susțin rezultatele școlare 

Ricarda Steinmayr, Mattias Ziegler și Birgit Träuble au 
răspuns prin cercetarea lor din 2010 la întrebarea: 
„Inteligența și atenția susținută interacționează în prezicerea 
realizărilor academice?”  Studiul prezent a urmărit să 
analizeze dacă această interacțiune ar putea fi observată 
într-o probă nonclinică. Eșantionul a fost format din elevi de 
clasa a XI-a și a XII-a.  Selecția s-a realizat în baza criteriilor 
de performanță ce au fost obținute în urma evaluării 
matematice și a limbii germane, precum și a punctajului 
mediu (GPA).  S-a pornit de la două ipoteze: O atenție 
susținută oferă o valabilitate incrementală dincolo de 
inteligență atunci când se prevede performanța școlară; și 
Relația dintre inteligență și performanța școlară este 
moderată de o atenție susținută. Rezultate: Informațiile 
generale, verbale și numerice au fost corelate pozitiv și 
moderat cu GPA și clasele de matematică. Inteligența 
verbală și notele germane au fost asociate doar slab pozitiv. 
O atenție susținută (cantitatea) a fost corelată pozitiv slab cu 
performanța în matematică și GPA, dar nu cu performanța în 
limba germană. Atenția susținută (calitatea) a fost slab 
corelată cu performanța în toate domeniile (Steinmary, 
Ziegler, & Trauble, 2010). 
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Un alt studiu reprezentativ pentru acest subiect este: 
„Inteligența și realizările educaționale”. Studiul prezent va 
oferi o mai bună estimare a adevăratei asocieri dintre 
inteligență și educație prin teste cognitive multiple ca 
predictori și multiple rezultate educaționale, aplicate la un 
eșantion reprezentativ masiv. Aceasta reflectă originalul lui 
Spearman (1904), examinarea corelării dintre trăsăturile 
latente rezultate din mai multe rezultate ale examenelor 
școlare și trăsăturile latente de la testele discriminatorii. De 
exemplu, folosind doar două teste de abilități și scoruri din 
patru zone de examinare școlară (limbi, științe, matematică-
fizică și umanistică), a existat o corelație de .53 între 
trăsăturile latente de abilități și educație (Rinderman & 
Neubauer, 2004). O altă problemă majoră abordată de 
studiul actual este diferența de gen în rezultatele 
educaționale. Băieții performează mai puțin la evaluările 
școlare decât fetele, în ciuda unor scoruri similare asupra 
testelor cognitive. Rezultate: Corelațiile dintre factorul CAT 
(baterie de teste) și scorurile individuale ale subiecților GCSE 
au fost toate pozitive, medii și mari în funcție de materie. 
Acest grup este caracterizat prin abilitatea ridicată și 
restricționarea intervalului.  Legat de diferențele de sex în 
domeniul educației, fetele au avut performanțe mai bune 
decât băieții pe scorurile totale ale punctelor GCSE. Discuții: 
Testele de capacitate cognitivă luate la vârsta de 11 ani 
corelează .81 cu examenele școlare naționale luate la vârsta 
de 16 ani. Astfel, principala constatare aici este contribuția 
mare a capacității mentale generale la realizările 
educaționale în general și la toate cele 25 de subiecte 
individuale, deși acestea au arătat diferențe substanțiale. 
Contribuția suplimentară a capacității verbale reziduale a fost 
semnificativă, cu un ordin de mărime mai mică; fetele s-au 
comportat mult mai bine decât băieții la toate disciplinele, cu 
excepția fizicii. Datele utilizate aici au un număr mare de 
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puncte forte. Eșantionul este foarte mare și probabil 
reprezentativ. Bateria de testare cognitivă evaluează o serie 
de abilități în 10 subtestări individuale. Timpul testului a fost 
optim, gama de teme educaționale evaluate este 
cuprinzătoare (Deary et al., 2007). 

I.5. Rolul atenției la copiii cu autism. Este inteligența 
afectată? 

Connie Kasari, Stephanny Freeman și Tanya Paparella, 
realizeză cercetarea intitulată: „Atenția comună și jocul 
simbolic la tineri și copiii cu autism: un pacient randomizat 
controlat studiu de intervenție”.  Participanţii au fost 58 de 
copii cu autism în vârstă de 3 şi 4 ani (46 băieți). 

Rezultate: Copiii din intervenția comună de atenție au inițiat 
în mod semnificativ mai multă demonstrație și capacitate de 
reacție la o atenție comună asupra evaluării atente 
structurate și a atenției structurate, mai multă atenție comună 
inițiată de copil în interacțiunea mamă-copil. Copiii din grupul 
de joacă au prezentat mai multe tipuri de joc simbolic în 
interacțiunea cu mamele lor și niveluri mai ridicate de joc atât 
în evaluarea jocului, cât și interacțiunea cu mamele (Kasari, 
Freeman, & Paparella, 2006). 

I.6. Atenția executivă 

M. Rosario Rueda, Mary K. Rothbart, Bruce D. McCandliss, 
Lisa Saccomanno și Michael I. Posner au realizat în 2005 un 
studiu cu titlul „Formarea, maturarea și influențele genetice 
asupra dezvoltării atenției executive”.  Ideea de la care au 
pornit a fost: Atenția implică rețele separabile care 
calculează diferite funcții. Una dintre acestea, rețeaua de 
atenție executivă, implică zonele prefrontale cingulate 
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anterioare și laterale și este activată puternic în situații care 
implică control atențional, cum ar fi atunci când există un 
conflict între răspunsurile sugerate de dimensiunile stimulului 
(1-3) (Rosario et al., 2005).  Rezultate: Majoritatea, dar nu 
toți copiii, au reușit să treacă prin diferitele sarcini și niveluri 
în cadrul celor cinci sesiuni de formare. Am calculat un 
număr de scoruri legate de fiecare dintre sarcinile utilizate în 
sesiunile de evaluare pentru fiecare participant. Pentru 
copilul ANT, am calculat RT de conflict (medii RT pentru 
studii incongruente minus RT median pentru studiile 
congruente), precum și rata generală a erorilor totale și a 
erorilor globale %. Testul K-BIT oferă două scoruri de scală, 
unul referitor la competențele abstractizate de raționament 
(matrice) și unul referitor la cunoștințele de limbă și 
experiență (vocabular), precum și un scor compozit IQ. Din 
chestionarul temperamentului parental, am obținut scoruri 
individuale cu privire la trei factori observați în mod obișnuit 
în CBQ: extraversiunea chirurgicală, controlul efortului și 
afectarea negativă. Atenția executivă se dezvoltă puternic în 
perioada studiată – între 4 și 6 ani. Această evoluție s-a 
constatat în scorurile semnificativ mai scăzute ale conflictelor 
în ANT și o creștere de 5% a controlului efortat, măsurat prin 
chestionare; îmbunătățirea atenției executive este, de 
asemenea, indexată de modificările scalpului înregistrate 
EEG (Rosario et al., 2005). 

I.7. Atenția și reinterpretarea 

Următorul studiu se numeşte „Efectul selectiv de atenție 
timpurie asupra potențialului evocat reinterpretat” și a fost 
realizat în 1978 de către R. Naatanen,  A. W. K. Gaillard și  S. 
Mantysalo. 
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Rezultate: S-au folosit standardele nesupravegheate. 
Singura diferență dintre aceste EP-uri a fost ușoară, dar 
sistematică deplasarea negativă a PE la standardele în 
cauză față de PE la standardele nesupravegheate, care 
rezultă pentru ambele experimente, deplasarea începe de 
obicei în timpul pantei descendente a componentei N1. 
Analizele de variație efectuate arată statistic diferența 
semnificativă în amplitudinea componentei N1: semnalele 
N1 întotdeauna mai mare decât standardele. Acesta a fost 
cazul pentru ambele măsuri PI-N1 și BL-N1. În ceea ce 
privește PI-N1, în Experimentul 2, în care semnalele și 
standardele s-au diferențiat numai pe pitch, procentul mediu 
prin care EP-urile de semnal au fost mai mari decât EP-urile 
standard a fost de 76 pentru urechea urmată și 48 pentru 
urechea nesupravegheată. Procentele corespunzătoare 
pentru BL-N1 au fost 86 și respectiv 47 (Naatanen, Gaillard, 
& Mantysalo, 1978). 

I.8. Atenția selectivă ca factor în dezvoltarea memoriei și 
inteligenței 

Studiul realizat în 2000 de către Paul E. Downing îşi propune 
să testeze predicţia cheie pe care oamenii o urmează de la 
modelul de concurenţă părtinitor. Participanţii au fost 
selectaţi de la Institutul Tehnologic și îndeplinesc două 
sarcini în fiecare proces. Prima sarcină începe prin arătarea 
unei fotografii cu chipul unei persoane. După memorarea 
chipului persoanei din prima fotografie, li se arată o fotografie 
cu o pereche; unul dintre cele două chipuri se potrivea cu cea 
din memorie (cea memorată anterior), iar cealaltă era nouă. 
Fotografiile erau arătate timp de 1-2 secunde în timp ce 
examinatorul mărea distanţa dintre fotografie și subiect 
(Downing, 2000). Rezultatele au arătat faptul că subiecții au 
răspuns corect la ambele sarcini în 94% din studii. 
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Răspunsurile mai rapide au fost oferite atunci când fotografia 
care se potrivea perfect era mai aproape (Downing, 2000). 

Un studiu din anul 2012, cu titlul: „Atenția selectivă la stimulii 
emoționali: Ce fac IQ-ul și deschiderea, și inteligența 
emoțională nu” este caracteristic pentru această temă. 
Obiectiv: A fost examinat modul în care inteligența generală, 
personalitatea și inteligența emoțională – măsurate ca o 
abilitate folosind MSCEIT – pot prezice performanța pe o 
sarcină de atenție selectivă, cerând participanților să ignore 
informațiile emoționale care le distrag atenția. Scopul 
studiului a fost de a investiga care dintre diferențele 
individuale dintre ei (măsurate prin MSCEIT), inteligența 
generală și personalitatea au prezis performanța într-o 
sarcină de laborator care implică o atenție selectivă a 
stimulilor emoționali. S-a constatat că IQ și trăsăturile de 
personalitate ale deschiderii au prezis răspunsuri mai rapide, 
MSCEIT s-a corelat, uneori destul de puternic, cu inteligența 
fluidă și cu personalitatea, dar nu a prezis performanța (Fiori 
& Antonakis, 2012). 

Un alt articol reprezentativ este: „Atenția și memoria de lucru 
ca predictori ai inteligenței”. Obiectiv: Lucrarea raportează o 
investigație a atenției și a memoriei de lucru ca surse de 
inteligență. Ancheta s-a concentrat asupra corelației atenției 
și a memoriei de lucru ca predictori ai inteligenței asupra 
structurii care stă la baza predicției. Discuții: Investigarea 
relației dintre memoria de lucru și atenția în predicția 
inteligenței a evidențiat asocierea preconizată a predictorilor 
care au demonstrat că nu sunt nici corelate, nici adecvate 
pentru înlocuirea reciprocă. Rezultatele acestui studiu susțin 
parțial ipotezele modelelor de memorie de lucru. A fost 
observată o legătură substanțială între atenție și memorie de 
lucru. Aceasta indică faptul că măsurile de memorie de lucru 
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includ o componentă care este, de asemenea, reprezentată 
prin măsuri de atenție (Schweizer & Moosbrugger, 2004). 

I.9. Atenția și inteligența la copii și adulți 

Un alt studiu realizat în 2006 de către Nelson Cowan, 
Nathanael M. Fristoe, EmillyM. Elliott, Ryan P. Brunner și J. 
Scott Saults, intitulat: „Scopul atenției, controlul atenției și 
inteligența la copii și adulți” prezintă legătura dintre atenție și 
inteligență. Participanți: numărul total a fost de 104 (52 de 
copii, 25 de femei și 27 de bărbați) recrutați din Columbia, 
Missouri care au primit 20 de dolari și o carte pentru 
participare. A mai fost recrutat un grup de studenți, tot din 
Columbia (38 de sex feminin și 14 de sex masculin) cu vârsta 
medie de 20 de ani care au primit un credit în schimbul 
participării. Rezultate: Adulţi: atât raportul atenţie-beneficiu, 
cât şi sarcina vizuală a matricei de performanţă a arătat 
corelaţii semnificative cu inteligenţa. Având în vedere 
atenția, beneficiul este o măsură de control al atenției și 
sarcina vizuală a matricei este o măsură de aplicare a 
atenției (Cowan et al., 2006). La adulți, media condițiilor de 
modalitate ignorate la acest raport au fost corelate negativ 
cu inteligența compozită. Rezultate: Copii: La copii, proporția 
cu un nivel scăzut, raportul a fost de 0,59; cu un raport ridicat, 
.58 (Cowan et al., 2006). 

I.10. Atenția și inteligența fluidă 

Studiul realizat de Nash Unsworth, Gregory J. Spillers și 
Gene A. Brewer evidenţiază relaţia dintre memoria de lucru, 
controlul atenţiei şi inteligenţa fluidă. Participanții au efectuat 
mai multe măsuri ale fiecărui construct și au confirmat 
analiza factorilor și modelarea ecuațiilor structurale a fost 
utilizată pentru a analiza datele. Inteligenţa fluidă. Testul este 
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compus din 36 de articole prezentate în ordine crescătoare 
ca dificultate (adică cea mai ușoară – cea mai grea). Fiecare 
element constă dintr-un afișaj cu 3 x 3 matrici geometrice, 
modelele cu modelul de jos din dreapta lipsesc. Sarcina 
pentru participant este de a selecta dintre opt alternative, cel 
care completează corect seria generală de modele. 
Participanții au avut 10 minute pentru a completa cele 18 
numere impare.  Rezultate: Modelul 3 a testat un model cu 
trei factori, unul pentru WMC, unul pentru controlul atenției și 
unul pentru gF. Factorul WMC (capacitatea memoriei de 
lucru) a fost compus din operare și citire span tasks, în timp 
ce factorul de control al atenției a fost compus din sarcina 
antisacadă, flanker și sarcinile psihomotorii de vigilență. În 
cele din urmă, factorul gF a fost compus din Ravenul, seriile 
numerice și analogiile verbale. Toți cei trei factori s-au 
corelat. Acest lucru sugerează că WMC, controlul atenției și 
gF pot fi considerate ca trei construcții separate, dar 
înrudite (Unsworth, Spillers, & Brewer, 2009).  

I.11. Inteligența și atenția, cum se influențează reciproc 

Karl Schweizer, Helfried Moosbrugger  și Frank 
Goldhammer au realizat în 2005 un studiu ce are la bază 
relația dintre atenție și inteligență. Au pornit de la ideea că 
pentru a studia relația dintre cele două concepte trebuie să 
fie luate în considerare diferitele tipuri de atenție. 
Obiective:  Primul scop al studiului actual este investigarea 
relațiilor dintre tipurile individuale de atenție și inteligență. Al 
doilea obiectiv este investigarea relațiilor dintre unitățile care 
reprezintă mai multe tipuri de atenție și inteligență. Al treilea 
scop este investigarea adecvării modelelor (inclusiv a 
submodelurilor) și a comparațiilor dintre acestea (Schweizer, 
Moosbrugger, & Goldhammer, 2005). Rezultatele au arătat 
că fiecare tip de atenție a fost substanțial legat de inteligența 
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la nivel latent. Mai mult, un grad ridicat de suprapunere în 
predicția inteligenței a fost observat pentru diferitele tipuri de 
atenție (Schweizer, Moosbrugger, & Goldhammer, 2005).  

I.12. Inteligența umană 

Un studiu reprezentativ este intitulat: „Inteligența umană: 
diversitatea poate fenta abilitatea.” Obiectiv: În acest studiu, 
s-a investigat relația dintre performanța individuală și 
performanța colectivă, ceea ce face posibilă evaluarea 
importanței relative a diversității opiniei și a capacității 
individuale atunci când vine vorba de rezolvarea unor 
probleme cognitive. De asemenea, s-au evaluat mai general 
unele dintre posibilitățile și limitările SI (swarm intelligence). 
În urma a două experimente, s-au obținut următoarele: 
Rezultatele arată că SI (sau cel puțin potențialul SI 
identificat) a avut rezultate bune pentru problema marmurei 
(experimentul 1a), dar nu și pentru problema falsificării 
monedelor (1b). Plotarea performanței în funcție de mărimea 
grupului poate oferi o bună măsură dacă o anumită problemă 
este supusă abordării SI în primul rând. Rezultatele noastre 
arată că grupurile ar depăși doar experții pentru dimensiunile 
grupurilor de peste 40 de persoane. Rezultatele sugerează 
că beneficiile SI cresc odată cu mărirea grupului. Cu toate 
acestea, pot exista costuri de SI care cresc, de asemenea, 
de exemplu, timpul necesar pentru luarea deciziilor, 
deoarece pachetele individuale de informații trebuie 
combinate și procesate prin interacțiune socială. Prin 
urmare, constatarea noastră că diversitatea poate conduce 
abilitatea ar putea avea, de asemenea, implicații importante 
pentru evoluția diversității personalității în animalele non-
umane, deoarece identifică potențial un mecanism prin care 
diversitatea personalității în populații poate fi menținută 
(Krause et al., 2011) 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 5  

  

141 
 

 I.13. Inteligența emoțională 

Un articol reprezentativ pentru această subtemă este: „O 
explorare a efectului moderator al inteligenței emoționale 
asupra memoriei și atenției în condiții neutre și stresante”. 
Obiectiv: Inteligența emoțională (EI) se referă la diferențele 
individuale în experiența, percepția, reglementarea și 
utilizarea emoțiilor. Cercetările au arătat că EI a atenuat 
răspunsurile subiective și endocrine atât la factorii de stres 
natural, cât și la cei de laborator. Acest studiu explorează 
procesele cognitive care stau la baza acestui efect, sub 
ipoteza ca trăsătură. Rezultate: În primul rând, rezultatele 
coroborate cu rezultatele studiilor anterioare demonstrează 
că EI este legată de o rezistență sporită la stres. Într-adevăr, 
cu excepția emoționalității factorilor, toți factorii EI (și scorul 
global) au fost negativ legați de deteriorarea dispoziției în 
condiții stresante. În al doilea rând, rezultatele au susținut 
ipoteza că SC are un rol moderator asupra proceselor 
timpurii ale atenției, sugerând astfel că SC influențează nu 
numai procesele strategice / conștiente, ci și cele mai puțin 
conștiente (Mikolajczak et al., 2009). 

Un alt studiu este: „Inteligența emoțională și relația ei cu 
comportamentul de zi cu zi”. Obiectiv: Scopul acestui studiu 
este de a evalua valabilitatea criteriului EI și, prin urmare, 
semnificația socială sau utilitatea externă a EI prin 
relaționarea testului inteligenței emoționale Mayer-Salovey-
Caruso (MSCEIT) cu scalele CSLSS. Studiul de față 
analizează, de asemenea, valabilitatea discriminatorie și 
incrementală a EI; adică măsura în care EI este 
independentă de măsurile bine studiate ale personalității și 
ale inteligenței verbale și capacitatea EI de a prezice criterii 
selectate dincolo de ceea ce pot fi prezise de aceste alte 
constructe. Discuții: Constatările sugerează că EI poate 
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proteja bărbații de la angajarea în comportamente potențial 
dăunătoare, cum ar fi consumul de droguri și devierea 
socială. Au fost mai puține relații obținute în acest eșantion 
pentru femei. EI a fost mai predictivă pentru criteriile Life 
Space pentru bărbați decât pentru femei. Scorul EI scăzut la 
bărbați, în principal incapacitatea de a percepe emoțiile și de 
a folosi emoția pentru a facilita gândirea, a fost asociată cu 
rezultate negative, inclusiv consumul ilegal de droguri și 
alcool, comportamentul deviant și relațiile proaste cu 
prietenii. Constatările au rămas semnificative chiar și după 
controlul statistic pentru scorurile din Big Five și realizările 
academice (Brackett, Mayer, & Warner, 2004) 

I.14. Problemele de atenție, inteligență și factorii genetici 

Un studiu reprezentativ este: „Problemele de atenție, 
controlul inhibitor și indexul de inteligență se suprapun cu 
factorii genetici: un studiu pe gemeni de 9, 12 și 18 de ani”. 
Obiectiv: Se presupune că problemele de atenție (AP) sunt 
legate de funcționarea insuficientă a execuției. S-a investigat 
asocierea dintre AP și controlul inhibitor și s-a testat în ce 
măsură asocierea s-a datorat factorilor genetici împărțiți cu 
IQ. Primul obiectiv al studiului actual a fost de a examina 
relația dintre AP și controlul inhibitor la momente diferite în 
timpul copilăriei. Al doilea obiectiv a fost acela de a testa în 
ce măsură se suprapun factorii genetici care influențează IQ, 
AP și controlul inhibitor și dacă există un set de factori 
genetici independenți de IQ care afectează numai AP și 
controlul inhibitor. Identificarea factorilor genetici împărțiți 
prin AP și controlul inhibitor, dar nu prin capacitatea cognitivă 
generală, ar putea contribui la descoperirea rolului specific al 
controlului inhibitor în fiziopatologia din AP. Discuții: 
Corelațiile fenotipice și genetice așteptate între controlul 
inhibitor și AP au fost găsite numai în cohorta de 12 ani. Mai 
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mult, aceste corelații derivă din factorii (genetici) care au fost 
împărțiți cu IQ și nu s-au găsit dovezi pentru un set de factori 
genetici specifici AP și numai controlul inhibitor. Acest studiu 
raportează corelații fenotipice și genetice semnificative între 
IQ și controlul inhibitor în decursul copilăriei. În concluzie, în 
trei grupuri de vârstă mari de gemeni și frați nu s-a găsit nici 
o dovadă pentru o corelație fenotipică sau genetică între AP 
și controlul inhibitor, adăugând noi îndoieli privind asumarea 
unui rol etiologic crucial al inhibării depreciate la copiii cu AP. 
O nouă constatare a fost asocierea robustă dintre IQ și 
controlul inhibitor în toate cohortele și influența semnificativă 
a IQ asupra asocierii dintre AP și controlul inhibitor, sugerând 
că IQ ar putea explica o parte din asocierea dintre AP și 
controlul inhibitor (Polderman et al., 2009). 

Stadiul actual al cunoașterii în topicul ales 

Relația dintre atenție și inteligență în urma studiilor descrise: 

Atenția joacă un rol important atunci când vorbim de 
inteligență. Un model al inteligenței care are în vedere atenția 
este Modelul Planificării, Atenției şi Procesul Simultan-
Succesiv al Cogniției Umane (Das, Naglieri, & Kirby, 1994). 
Potrivit acestui model, există trei unități distincte de 
procesare și fiecare este asociată cu o parte a creierului. Tot 
conform acestui model, prima parte a creierului, diencefalul, 
este responsabilă de atenție și excitare. 

Cercetătorii consideră că atât viteza cât și precizia procesării 
informației sunt factori importanți ai inteligenței. Atenția joacă 
un rol important în acest sens deoarece oamenii trebuie să 
fie în primul rând atenți la un stimul pentru a putea decide 
cum reacționează la el. Timpul de inspecție este iarăși un 
factor important. Practic, orice sarcină implică o concentrare 
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bruscă a atenției. Timpul de inspecție reprezintă perioada de 
timp necesară pentru ca stimulul prezentat să fie perceput. 
Nettelbeck a descoperit faptul că un timp de inspecție scurt 
corelează cu inteligența crescută (Sternberg, 2011). 

Alți cercetători au presupus că inteligența poate fi explicată 
prin viteza conexiunilor neuronale. Cu alte cuvinte, cu cât 
sunt mai rapide aceste conexiuni, cu atât o persoană este 
mai inteligentă. Importanța atenției devine clară în situații în 
care nu ne putem concentra. Deși multe studii au implicat 
persoane normale, cercetătorii au făcut descoperiri 
importante în ceea ce privește atenția când au făcut studii ce 
au implicat persoane care aveau probleme de atenție. 
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Gaslighting – manipularea psihologică: semnale de 
alarmă și metode de prevenție 

Vioreanu Ana Maria 

1. Introducere 

De cele mai multe ori, atunci când o informație ne este 
prezentată în mod repetat, tindem să o catalogăm direct ca 
fiind validă, fără a mai pune la îndoială corectitudinea 
acesteia. Cunoscut sub numele de „efectul iluzoriu al 
adevărului”, acest fenomen este caracterizat de faptul că o 
informație este crezută ca fiind adevărată, în principal pentru 
că a fost repetată atât de des. Acest lucru se întâmplă 
deoarece, atunci când ne aflăm în situația de a analiza o 
informație, ne bazăm pe două lucruri: credibilitatea sursei 
sau familiaritatea cu informația respectivă (Hasher, 
Goldstein & Toppino, 1977). 

Cu toate acestea, forme mult mai complexe de manipulare a 
realității pot deriva din această tendință, cum ar fi fenomenul 
de gaslighting. Termenul provine din opera lui Patrick 
Hamilton, intitulată „Gas Light”, din anul 1938, în care un soț 
face tot posibilul să-și convingă soția că aceasta își pierde 
mințile. Mânat de interese financiare, el pune la cale un plan 
diabolic de manipulare psihologică, slăbind lumina de la 
toate lămpile din casă. Când soția observă și îl întreabă de 
ce a făcut asta, el îi spune că ea își imaginează lucruri, că a 
început să-și închipuie povești și că lămpile sunt la fel de 
strălucitoare ca înainte. Deși poate părea incredibil cum 
cineva își pune singur la îndoială propria realitate, lucrurile 
se întâmplă la un nivel mult mai profund de atât. 

Gaslighting este o tactică care funcționează, în primul rând, 
datorită naturii relației dintre abuzator și victimă. În timp ce 
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abuzatorul se folosește de tehnici precum proiecția și 
externalizarea propriilor gânduri, fapte sau percepții asupra 
victimei, aceasta din urmă asimilează noua realitate care 
este creată pentru ea (Knapp, 2019). Motivele pentru care 
acest lucru se întâmplă sunt vaste, urmând să ofer câteva 
exemple pe parcursul acestui articol. 

2. Definiția și caracteristicile conceptului de gaslighting 

Gaslighting-ul este definit ca fiind o formă de manipulare 
psihologică și emoțională în care persecutorul încearcă (în 
mod conștient sau nu) să inducă cuiva un sentiment de 
nesiguranță față de propriile percepții, reacții, amintiri sau 
credințe astfel încât „victima să creadă nu doar că se înșală, 
ci că este complet desprinsă de realitate – paradigmatic, atât 
de nefondat încât să se califice ca nebun” (Abramson, 2014, 
p. 2). 

Această tactică mizează pe convingerea victimei că propria 
ei judecată și competență nu pot fi luate în considerare, 
slăbindu-i încrederea în sine și făcând-o să-și pună la 
îndoială punctele de vedere și chiar experiențele de viață. 
Fenomenul se produce în timp, în mod recurent și poate fi 
întreținut de către una sau mai multe persoane (Riggs & 
Bartholomaeus, 2018). 

Principala caracteristică a gaslighting-ului este aceea că 
poate lua forma unui abuz. Motivația abuzatorului este direct 
legată de dorința de putere și control, alegându-și victimele 
dintre cele care prezintă un simț scăzut al valorii de sine, care 
sunt vulnerabile și au dificultăți în a identifica, manageria și 
exprima emoții. Alte semnale caracteristice acestui tip de 
abuz sunt faptul că abuzatorul își neagă în mod constant 
acțiunile și promisiunile, nu face niciodată ceea ce spune că 
va face, își izolează victima și, poate cel mai grav, întoarce 
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alți oameni împotriva victimei portretizând-o ca având 
probleme sau ca fiind nebună (Spear, 2018). 

Există diverse tehnici prin care persecutorul poate alege să 
acționeze asupra victimei. Una dintre acestea se numește 
„dubla lovitură” și reprezintă un atac verbal în două faze, 
unde, după ce victima a protestat față de primul atac, 
agresorul atacă din nou prin discreditarea argumentelor 
făcute de victimă în apărarea sa. Această tehnică poate fi 
folosită în principal doar în gaslighting, dar, poate să apară 
concomitent cu alte forme de abuz emoțional, mascând și 
alte agresiuni (Rietdijk, 2018). 

Întrucât cel mai ușor de identificat este atunci când apare în 
dinamica unei relații de cuplu, gaslighting-ul este un proces 
care se întinde pe mai multe stadii. Cel care manipulează se 
poate folosi de orice tactică care îi poate asigura slăbirea 
barierelor emoționale ale victimei cum ar fi să-și acopere 
intrigile cu gesturi romantice, să ofere semnale mixte de 
respingere urmate de idealizare a relației, cu scopul de a-și 
confuza partenerul. Cele trei stadii progresive ale gaslighing-
ului sunt: 

a. Stadiul 1 caracterizat de neîncredere – victimele vor simți 
confuzie la adresa comportamentului contradictoriu al 
agresorului, ajungând să creadă că poate ele sunt cele care 
au înțeles greșit. Exemple de acest fel pot include afirmații 
„nu am făcut așa ceva, îți imaginezi tu lucruri”; 

b. Stadiul 2 caracterizat de apărare  – victima se angajează în 
conflict, încercând să-și apere punctul de vedere; 

c. Stadiul 3 caracterizat de depresie – victima acceptă 
acuzațiile agresorului și poate încerca chiar să-și revizuiască 
comportamentul pentru a restabili armonia în relație. 
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În funcție de stadiul în care se află, victimele pot resimți 
emoții negative puternice precum frustrare, anxietate, 
dezorientare, disperare, extenuare și, în final, învingere. 
Ultimul stadiu poate corespunde cu simțul dezintegrării 
Sinelui (Stern, 2007). 

Toate acestea se întâmplă pentru că, efectuat în mod repetat 
și cronic, gaslighting-ul produce disonanță cognitivă și 
îndoială de sine, care produc, la rândul lor, o stare alterată 
de tumult interior din cauza atitudinilor și credințelor 
inconsistente. Caracterul cronic are ca scop obosirea 
victimei prin alimentarea constantă cu informații false, 
întrucât, așa cum susțin unii cercetători: „repetiția face ca 
lucrurile să pară mult mai plauzibile […] iar efectul este mult 
mai puternic atunci când oamenii sunt obosiți sau distrași de 
alte informații” (Hasher, Goldstein & Toppino, 1977, p. 109). 
Atunci când se ajunge la extenuare, victima poate dezvolta 
un sentiment de neputință învățată, cauzată de persistența 
negării, furiei, proiecției și acuzațiilor venite din partea 
agresorului. 

3. Efectele gaslighting-ului asupra victimelor 

Luând în considerare faptul că acest fenomen este unul care 
se derulează în timp și, mai ales, care poate veni din partea 
unei persoane semnificative (partenerul de cuplu), 
consecințele asupra sănătății mintale ale victimelor pot fi 
extrem de puternice. 

Pe de-o parte, sentimentele de insecuritate și îndoială de 
sine pot apărea ca rezultat al gaslighting-ului, dar pot, de 
asemenea, să fie și prerechizite ale victimei care să 
favorizeze procesul. Diferențele individuale sunt cele care își 
spun cuvântul în gradul de succes al tentativei de 
manipulare. Mai precis, dacă persoana reușește să atace 
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părți importante din viața celuilalt, cum ar fi conflicte 
interioare, traume mai vechi, slăbiciuni care au de a face mai 
ales cu sentimente de vinovăție sau rușine, atunci tentativa 
va avea mai mult succes. O persoană deja vulnerabilă prin 
prisma experiențelor de viață anterioare, poate simți nevoia 
accentuată de acceptare și aprobare din partea celorlalți, 
contribuind la o mai mare dependență față de manipulator 
(Rietdijk, 2018). 

Pe de altă parte, ca tentativa de manipulare să aibă succes, 
este nevoie ca victima să participe activ în acest proces. Cea 
mai bună modalitate este aceea favorizată de lipsa 
resurselor interioare ale victimei – aceasta nu poate fi și 
conștientă de abuz și să-i reziste în același timp. 

Unul dintre motivele cele mai puternice pentru care victimele 
cad pradă și se lasă purtate în acest joc psihologic este acela 
că sunt atașate emoțional de abuzator. Alte motive pot 
include teama fața de agresor sau dorința de a păstra o 
relație bună cu acesta. Cel care manipulează se folosește la 
maxim de vulnerabilitățile și dependența celeilalte persoane 
și se poate extinde atât de mult încât să izoleze victima de 
prieteni sau alți membrii ai familiei și să atragă terțe părți în 
acest proces al înșelăciunii. Atributul principal în acest 
fenomen este că situația victimei crește de la rău la mai rău 
în timp, afectând sănătatea mentală (Zagzebski, 2012). 

Persecutorii pot fi motivați de mai multe interese atunci când 
se angajează în mod conștient în gaslighting: pot masca alte 
abuzuri, vor să se apere dând vina pe celălalt și reducându-
l la tăcere sau nu pot face față opoziției, nu suportă ca celălalt 
să-l contrazică cu ceva, așa că face tot posibilul să-l aducă 
la aceeași părere cu el. Un persecutor nu este neapărat 
partenerul de cuplu, poate fi un părinte, un prieten, un 
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profesor, șef, coleg de muncă sau o autoritate din spațiul 
public. Există numeroase exemple de gaslighting la nivelul 
societății. 

Există totuși și situații în care agresorul nu se angajează 
deliberat în gaslighting. Astfel de persoane pot avea diverse 
tendințe accentuate de personalitate sau chiar tulburări. De 
exemplu, cei cu tulburare de personalitate antisocială au o 
nevoie înnăscută de control și deținere a puterii asupra 
celuilalt. Cei care fac parte din spectrul tulburării narcisiste 
pot fi foarte „organizați” în planul lor de a manipula și de a 
scăpa de asumarea responsabilității atribuind-o altora. Unii 
persecutori au capacitatea de a fabrica temeri și insecurități 
care nu existau în rândul victimelor, tocmai pentru a le face 
să se concentreze pe „defectele lor”, mai degrabă decât pe 
agresiunile abuzatorului (Arabi, 2019). 

4. Concluzii 

Deși fenomenul de gaslighting poate părea clar descris în 
teorie, aplicarea lui în viața de zi cu zi poate lua forme foarte 
subtile și greu de recunoscut. Recapitulăm principalele 
semnale de alarmă care pot fi detectate dacă suntem 
conștienți de ele: 

a. Negarea și demiterea – cea mai comună tactică de 
manipulare psihologică este minciuna flagrantă: agresorul 
neagă orice faptă chiar și în prezența dovezilor clare; 

b. Rușinea și invalidarea emoțională – atunci când agresorul nu 
doar că îți neagă orice fel de argument, dar se folosește de 
faptul că l-ai adus în discuție ca să te facă să te simți 
inconfortabil, ca și cum ai avea o problemă (ex. ești 
paranoic); 
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c. Patologizarea victimei – atunci când agresorul exploatează 
orice slăbiciune/vulnerabilitate a victimei cum ar fi traume din 
trecut, probleme de sănătate mintală sau dependențe, astfel 
încât să creeze haos la care victima să reacționeze, iar ei să 
folosească comportamentul reactiv al victimei împotriva ei 
(Carnes, 2015). 
Este important ca orice persoană care realizează că este 
victima unui gaslighter, să ia atitudine și să nu cadă în 
capcana acestuia. Câteva metode de asigurare împotriva 
unui manipulator sunt: 

o Menținerea contactului cu membrii familiei, prieteni de 
încredere la care poți apela în caz de nevoie și cărora să le 
poți expune situația pentru a vedea un punct de vedere din 
exterior; 

o Păstrarea unui jurnal în care să notezi toate evenimentele 
importante care au avut loc sau alte acțiuni pe care 
manipulatorul le poate nega/folosi împotriva ta; 

o Rezolvarea conflictelor personale/interioare, apelarea la 
ajutor de specialitate în caz de nevoie pentru a minimaliza 
vulnerabilitățile sau orice alt aspect de care un gaslighter se 
poate folosi ca să te slăbească și mai tare; 

o Nu în ultimul rând, psiho-educația cu privire la aspecte ce țin 
de sănătatea mintală și relațiile interpersonale. 
Abramson, K. (2014). Turning up the lights on 
gaslighting. Philosophical Perspectives, 28(1), 1-30. 
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Anxietatea. Scale de măsurare și metode de prevenire 

Onofrei Anca Gabriela 

Definiție 

„Anxietatea a fost definită de Freud ca „ceva simțit”, o stare 
emoțională care cuprinde sentimente de reținere, tensiune, 
nervozitate și îngrijorare însoțite de excitare fiziologică. În 
concordanță cu perspectiva evoluționistă a lui Darwin, Freud 
a observat că anxietatea a fost adaptativă în motivarea 
comportamentului ce a ajutat persoanele să facă față 
situațiilor amenințătoare și că în cele mai multe tulburări 
psihiatrice predomină anxietatea intensă. În măsurarea 
anxietății, Cattell a subliniat importanța deosebirii dintre 
anxietate ca stare emoțională și diferențele individuale în 
anxietatea ca trăsătură de personalitate” (Spielberger, 2010, 
p. 247). După cum se observă din această definiţie, 
anxietatea este o tulburare ce este resimţită de bolnav, fie ea 
emoţională sau trăsătură a personalităţii. Anxietatea, după 
cum o descrie şi Freud, este compusă din numeroase stări, 
reacţii, sentimente şi poate fi de mai multe tipuri. 

DSM explică pe larg toate tipurile de anxietate, precum şi 
modalităţile de prevenire ale acestei tulburări. Conform 
ultimei ediții a Manualului de Diagnostic și Statistică al 
Tulburărilor Mentale (DSM-V, 2013) următoarele tulburări de 
anxietate la tineri sunt discernabile: (1) tulburarea de 
anxietate de separare; (2) tulburarea de anxietate 
generalizată, se referă la anxietate excesivă și îngrijorare; (3) 
fobia; (4)tulburarea de panică se caracterizează prin 
prezența atacurilor de panică; (5) tulburarea obsesiv-
compulsivă este caracterizată de apariția de obsesii care 
provoacă anxietate marcată sau primejdie și constrângeri; 
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(6) specifică fobiei este caracterizată prin anxietate marcată 
și persistentă provocată de expunerea la un obiect sau 
situație și (7) tulburările acute de stres și tulburările de stres 
posttraumatic (Muris, Schmidt, & Merckelbach, 2000, p. 
334). DSM-V clasifică anxietatea drept o tulburare ce poate 
lua mai multe forme. Anxietatea poate fi însoţită de atacuri 
de panică, poate apărea brusc, fără a exista ceva ce o poate 
determina, poate fi recurentă, poate fi agresivă sau nu, un 
episod poate fi determinat de o traumă din trecut sau de 
anumite gânduri obsesive în legătură cu viitorul, se poate 
manifesta pe o perioadă lungă de timp – 6 luni. Anxietatea 
coexistă adesea cu depresia. Se manifestă cu precădere în 
situaţii în care subiectul este în locuri publice, în mulţime, 
face o călătorie solitară. De cele mai multe ori, anxietatea se 
poate manifesta şi în cazul persoanelor singure care îşi fac 
gânduri cu privire la viitor (American Psychiatric Association, 
2013). 

Scale de măsurare 

Există scale ce pot măsura anxietatea; acestea sunt: 

o Scala de anxietate pentru copii Spence care evalueză 
„simptomele legate de anxietatea de separare, fobia socială, 
tulburarea obsesiv-compulsivă, panicagorafobia, anxietatea 
generalizată și temerile legate de rănirea fizică” (Spence, 
1998, p. 547); 

o Scala de anxietate multidimensională pentru copii ; 

o Scala de anxietate socială pentru copii. La copii, anxietatea 
se manifestă prin „frică de ceva”, poate fi frica de întuneric, 
frica de a cunoaşte noi persoane, frica de animale. 
Anxietatea la copii se manifestă prin retragere şi 
nesocializare, copilul anxios nu este comunicativ, nu face 
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parte din grupuri, nu se implică în activităţi. Această tulburare 
anxioasă ia mai multe forme în cazul copiilor, ca şi în ceea 
ce priveşte adulţii: anxietatea de separare, fobiile, anxietatea 
socială, etc. 

 
Scale de măsurare utilizate frecvent 

În prezent, în lucrările de specialitate din domeniu, cea mai 
utilizată scală este Scala de anxietate a copiilor Spence, 
unde se folosesc itemi preluaţi din DSM pentru copii cu 
vârste între 8-12 ani, răspunsurile pe care copiii trebuie să le 
ofere sunt de tipul: 0=niciodată; 1=uneori; 2=des; 
3=întotdeauna; scala urmăreşte mai multe obiective printre 
care: consistenţa internă; structura factorilor; vârsta şi sexul; 
analiza corelaţională şi analiza factorului de risc. 

Lucrarea „Therapy for youths With Anxiety Disorders: A 
second randomized clinical trial” a lui Philip C. Kendall şi a 
colaboratorilor săi propune metode de prevenire a anxietăţii 
printre care: interviul diagnosticat structurat ce a fost elaborat 
pentru diagnosticarea copiilor cu tulburări de 
anxietate (Silverman, 1987). 

Măsuri de prevenire a anxietății  

Susan Spence propune în lucrarea sa „O măsură a 
simptomelor de anxietate la copii” din cartea „Behaviour 
Research and Teraphy” (1998) câteva metode de prevenire 
a anxietăţii. Prima măsură propusă este cea a „extensiilor 
descendente ale măsurilor de anxietate pentru adulți și se 
bazează pe ipoteza conform căreia anxietatea la copii se 
aseamănă foarte mult cu trăsăturile prezente în anxietatea la 
adulți” (Spence, 1998, p. 545); această măsură presupune 
examinarea anxietăţii copiilor conform Inventarului Anxietăţii 
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de Stat pentru Copii elaborat de Spielberger în 1973. O altă 
măsură de prevenire este eșecul de a examina simptomele 
de anxietate care se referă la tulburări de anxietate specifice, 
cum ar fi fobia socială sau tulburarea de anxietate de 
separare; pentru această măsură se foloseşte scala intitulată 
„ecran pentru tulburări emoționale legate de anxietatea 
copilului” (Spielberger, 1973) – măsura presupune 
examinarea anxietăţii copiilor conform Inventarului Anxietăţii 
de Stat pentru Copii elaborat de Speilberger în 1973 ce are 
ca şi caracteristici principale dezvoltarea trăsăturilor 
specifice anxietăţii în rândul copiilor. 

Concluzii 

Anxietatea reprezintă cea mai răspândită tulburare în rândul 
copiilor şi după cum se precizează şi în DSM, poate fi 
genetică sau nu. Poate fi depistată cu dificultate, întrucât 
sunt mai multe manifestări ale acestei tulburări, însă poate fi 
prevenită prin lucruri simple – vizite la specialist, scale de 
măsurare a anxietăţii, după cum se observă şi anterior, sunt 
diferite posibilităţi de a trata anxietatea propuse de renumiţi 
psihologi în lucrări de specialitate. Lucrarea de față prezintă 
cele mai utilizate scale de măsurare a anxietății, precum și 
măsuri de prevenire a acesteia. 
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Influența stimulilor vizuali asupra emoțiilor pozitive 

Onofrei Anca Gabriela 

Abstract 

Relația dintre stimulii vizuali violenți și emoțiile pozitive a fost 
investigată într-un studiu experimental, efectuat pe elevi de 
gimnaziu și liceu. Emoțiile au fost evaluate prin intermediul 
chestionarului PANAS, iar pentru stimulii vizuali violenți s-a 
folosit un filmuleț cu caracter violent. Rezultatele indică 
diferențe între emoțiile pozitive și cele negative manifestate 
de participanții la studiu în urma vizionării filmului cu caracter 
violent. Aceste rezultate sugerează ideea că emoțiile pozitive 
sunt modificate în urma apariției unor factori cu caracter 
negativ. 

Obiectiv: studiul evidențiază modificările survenite la nivelul 
emoțiilor în urma vizionării filmelor cu caracter violent. 

Participanți și design: la acest studiu au participat 20 de elevi 
de gimnaziu și liceu, au fost distribuiți randomizat în două 
grupe: grup experimental și grup de control. 

Variabilele principale: emoții pozitive, stimuli vizuali violenți. 

Rezultate: rezultatele cercetării au arătat că subiecții ce au 
vizionat filmul cu caracter violent au manifestat cu precădere 
un număr semnificativ mai mic de emoții pozitive resimțite 
decât cei care nu au vizionat filmul.  

Cuvinte cheie: stimuli violenți, emoții pozitive, emoții 
negative 
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Introducere 

Preocupări legate de domeniul reactivității emoționale la 
diverși stimuli din mediul înconjurător au existat 
dintotdeauna, astfel influenţa pe care stimulii vizuali violenţi 
o au asupra emoţiilor pozitive este o temă foarte cercetată în 
psihologie, întrucât această influență se poate manifesta 
încă din copilărie și poate avea consecințe asupra dezvoltării 
cognitive și afective ale individului, asupra comportamentului 
său, după cum arată studiile de specialitate. 

Prin stimuli vizuali violenți înțelegem orice element ce are 
caracter de agresiune asupra spectrului ocular și îl determină 
pe privitor să resimtă emoții negative la nivel cognitiv, 
precum: teamă, groază, frică, iritare, supărare, ostilitate, 
nervozitate, vinovăție, anxietate, tristețe, tensionare, etc. 
Printre stimulii violenți enumerăm: loviri, mesaje cu caracter 
defăimător, discriminare. 

Emoțiile pozitive sunt acele sentimente de încântare, de 
bucurie, de scurtă durată și intensitate mare care îl determină 
pe individ să repete acțiunea pentru a obține din nou starea 
pozitivă. Printre emoțiile pozitive enumerăm: entuziasmul, 
amuzamentul, bucuria, încântarea, euforia, relaxarea, 
satisfacția, etc. Emoțiile acționează pozitiv sau negativ atât 
asupra performanței în muncă, cât și asupra sănătății 
individului. Griffiths realizează în 1997 o clasificare a 
emoțiilor, astfel el împarte emoțiile în 3 categorii: emoții 
primare: bucuria, surpriza, frica, furia, dezgustul și tristețea; 
emoții cognitive sau sociale care variază de la un individ la 
altul: rușinea, jena, gelozia și emoții constituite social care au 
un caracter universal, precum: iubirea, invidia. 
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Relația dintre acești stimuli și emoțiile pozitive poate fi 
determinată prin aplicarea chestionarului de dezvoltare și 
validare a măsurilor scurte de influență pozitivă și negativă: 
Scala PANAS, elaborat în 1988 de Watson, Clark și 
Tellengen. PANAS este un instrument dedicat unei 
investigații cu caracter general, pe care îl vom aplica şi noi 
pentru cercetarea noastră. 

Prezentarea topicului în literatura de specialitate, studii 
anterioare relevante 

Studiile de specialitate au demonstrat de-a lungul timpului 
influența stimulilor vizuali violenți asupra emoțiilor pozitive. 

1. Studii privind influența jocurilor video 

Barlett și colaboratorii săi au realizat în 2009 un studiu prin 
care au demonstrat efectele jocurilor video violente asupra 
indivizilor. Aceștia descriu în studiu Modelul General de 
Agresiune care funcționează pe principiul: input: persoana și 
situația; traseul: generat de input care duce la afect ce se 
manifestă la nivelul cogniției sau excitării și outcomes: 
procesul de evaluare și decizie care se poate manifesta sub 
două aspecte: o acțiune impulsivă sau o acțiune calmă. 
Rezultatele studiului lui Barlett au arătat că „expunerea la 
jocuri video violente este legată de desensibilizare definită 
ca o reducere a reacției fiziologice legate de emoție la 
violența reală” (Barlett, Andreson & Swing, 2009, p. 378). Pe 
lângă desensibilizare au mai fost întâlnite efecte negative 
precum: sentimente negative, gânduri agresive, 
comportament agresiv. 

Tot în 2009, Bailey, Andreson și West au realizat un studiu 
pentru a vedea influența jocurilor video asupra aspectelor 
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sociale, cognitive și afective. Studiile anterioare arată faptul 
că 99% dintre băieți și 94% dintre fete joacă jocuri video 
(Lenhart et al., 2008). De exemplu, expunerea la un anumit 
tip de joc (de exemplu, jocuri de acțiune violentă) ar putea 
avea mai multe efecte: creșterea agresiunii (Anderson & 
Bushman, 2002) și îmbunătățirea atenției vizuo-spațiale 
(Green & Bavelier, 2003). Studiul a demonstrat că expunerea 
la aceste medii este asociată cu plasticitatea în cadrul 
rețelelor neuronale care susțin viziunea la nivel înalt, 
prelucrarea emoțiilor, controlul cognitiv și luarea deciziilor 
sociale (Bailey, West, & Anderson, 2009). Alte efecte 
enumerate au fost: desensibilizarea și gândurile negative cu 
caracter violent. 

Carnagey și colaboratorii au realizat un studiu privind efectul 
violenței jocurilor video asupra fiziologiei – desensibilizarea 
față de violența reală. Rezultatele au arătat că expunerea la 
jocuri video violente a crescut teama și anxietatea și a produs 
efecte cognitive și afective precum: reducerea percepției 
gravității vătămării, atenție acordată evenimentelor violente, 
creșterea credinței că violența este normativă (Carnagey, 
Anderson & Bushman, 2006). 

2. Studii privind violența TV 

Între 1956-1976 s-au realizat numeroase studii ce au avut ca 
scop măsurarea nivelului de agresiune manifestat după ce 
au fost urmărite emisiuni televizate violente. Studiile au 
arătat o prevalență în rândul copiilor preșcolari (mai mici de 
5 ani) cu un procent de 55,6% față de adulți 37% (Andison, 
2014). Studiile au arătat faptul că agresivitatea fizică 
manifestată după urmărirea emisiunilor violente este de 
55%, în timp ce agresiunea verbală măsoară 16,7%. Autorii 
au concluzionat astfel: „Am văzut că violența televiziunii 
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poate spori nivelul de agresiune în spectatorii acestei 
violențe. Putem concluziona, pe baza cumulului actual de 
date, că televiziunea, așa cum se arată astăzi, probabil 
stimulează o agresiune mai mare la indivizi în cadrul 
societății. Prin urmare, pare rezonabil să acceptăm tentativ 
teoria violenței TV ca stimulant al agresiunii” (Andison, 2014, 
p. 316). 

Rule și Ferguson au realizat în 1986 un studiu privind 
efectele violenței în mass-media asupra atitudinilor, emoțiilor 
și cognițiilor. Aceștia au arătat că violența mass-media are 
efect asupra cogniției la nivelul atenției și înțelegerii. La 
nivelul atitudinilor au arătat că există o relație pozitivă între 
frecvența vizionării violenței și atitudinea unei persoane față 
de exprimarea agresiunii. În ceea ce privește emoțiile, cei doi 
afirmă că persoanele care întâmpină răspunsuri emoționale 
negative în timp ce observă agresiune pot răspunde mai 
puțin emoțional după expunerea repetată la violență (Rule & 
Ferguson, 1986). 

Potts și colaboratorii au realizat cercetări privind efectele la 
nivelul atenției și comportamentului social al băieților după 
expunerea la conținut televizat violent. Rezultatele, după 
cum spun autorii, arată că „singurul efect semnificativ asupra 
atenției a fost acela al acțiunii TV, F (1, 23) = 17,87, p<.001. 
Activitatea de televiziune ridicată a generat o atenție 
semnificativ mai mare (89,6%) față de acțiunea TV scăzută 
(71,3%). Factorul de violență în televiziune a produs o 
diferență nesemnificativă, F (1, 23) = 3,50, deși programele 
de violență ridicată au primit o atenție mai mică (83,5%) 
decât programele de violență scăzută (75,5%). Nu au existat 
efecte ale factorului de animație sau a oricărei interacțiuni a 
factorilor” (Potts, Huston & Wright, 1986, p. 15). În ceea ce 
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privește comportamentul social, s-au înregistrat creșteri ale 
agresivității și scăderi ale comportamentului prosocial. 

3. Studii privind efectul melodiilor cu caracter violent 

Lennings și Warburton au realizat în 2011 un studiu privind 
efectul expunerii mass-media violente asupra audio-
vizualului versus comportamentului agresiv: rolul versurilor, 
videoclipurilor și tonului muzical. Unele studii au sugerat că 
muzica violentă influențează comportamentul agresiv prin 
„tonul” său muzical agresiv, nu pe conținutul său liric 
(Christenson & Roberts, 1988). Andreson și colaboratorii au 
demonstrat că versurile violente generează gânduri agresive 
și sentimente într-un număr de studii și genuri muzicale 
(Anderson, Carnagey & Eubanks, 2003).  Fischer și 
Greitemeyer (2006) au constatat că melodiile cu caracter 
misogin sau sexual au sporit agresivitatea față de femei în 
rândul bărbaților, chiar și atunci când controlează tonul 
muzical. Rezultatele au arătat faptul că efectele versurilor 
violente au produs cea mai mare agresiune comparativ cu 
urmărirea videoclipului melodiei cu caracter violent fără a se 
asculta versurile. „În plus, ascultând orice fel de stimuli 
muzicali violenți, indiferent de prezența versurilor sau a 
videoclipurilor, a provocat, în medie, o agresiune mai mare 
decât a nu asculta niciun stimul muzical deloc” (Brummert 
Lennings & Warburton, 2011 p. 796). 

Johnson și colaboratorii au realizat un studiu privind efectele 
expunerii la muzică rap. „Scopul acestui studiu a fost de a 
evalua efectele expunerii la muzica rap cu privire la atitudinile 
și percepțiile tinerilor bărbați afro-americani” (Johnson, 
Jackson & Gatto, 1995, p. 24). Rezultatele au arătat că 
expunerea la videoclipuri rap cu carcater violent a generat 
gânduri agresive în proporție de 54%. Bărbații care au 
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urmărit videoclipuri cu caracter violent asupra femeilor au 
manifestat un grad mai mare de acceptare al acestui fapt 
decât cei care nu au urmărit astfel de videoclipuri. Autorii au 
concluzionat astfel: „Aceste constatări indică în mod clar că 
expunerea la videoclipuri violente cu muzică rap are un efect 
asupra atitudinilor și percepțiilor tinerilor bărbați afro-
americani. În comparație cu grupurile de control și cu cei care 
au văzut videoclipuri rap nonviolent, subiecții care au văzut 
videoclipurile rap au raportat o mai mare acceptare a utilizării 
violenței. Rezultatele au indicat de asemenea că, în 
comparație cu grupurile de control, subiecții care au văzut 
videoclipurile violente au raportat o probabilitate mai mare de 
a comite acte de violență similare și de a accepta mai mult 
folosirea violenței împotriva femeilor” (Johnson, Jackson & 
Gatto, 1995, p. 30). 

Fischer și Greitemeyer au realizat studiul „Muzica şi 
agresiunea: Impactul versurilor melodiilor sexuale-agresive 
asupra gândurilor, emoțiilor și comportamentului față de 
același sex”. Autorii au vrut să observe dacă melodiile cu 
caracter agresiv ascultate de bărbați produc gânduri sau 
comportamente agresive ulterior față de persoanele de 
același sex, însă rezultatele au arătat că „participanții de sex 
masculin care au ascultat melodiile cu versuri misogine au 
reacționat mai agresiv la femei” (Fischer & Greitemeyer, 
2006, p. 1166). Au fost raportați participanții de sex masculin 
care au ascultat muzica misogină care au atribuit mai multe 
atribute negative femeilor, decât femeile care au ascultat 
muzica misogină și bărbații care au ascultat muzica neutră. 
În plus, femeile care au ascultat muzica care defăimează 
bărbați au raportat atributele marginal mai atractive ale 
bărbaților, decât bărbații care au ascultat muzica care 
defăimează bărbații (Fischer & Greitemeyer, 2006). Pentru a 
concluziona, autorii au afirmat că „ În ansamblu, cercetarea 
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de față s-a axat în principal pe impactul muzicii misogine 
asupra agresiunii bărbaților față de femei, deoarece acest tip 
de agresiune este o problemă mult mai gravă și mai 
frecventă în societate decât agresiunea femeilor față de 
bărbați. Cel mai important, cercetarea noastră a arătat că 
muzica misogină mărește răspunsurile agresive ale 
bărbaților față de femei. Ca o consecință, muzica cu versuri 
misogine ar trebui considerată o sursă potențial periculoasă 
care ar putea provoca agresiuni sexuale masculine. 
Participanții de sex masculin din studiile noastre au ascultat 
doar două melodii diferite cu versuri misogine și au 
înregistrat o creștere considerabilă de agresiune față de 
femei” (Fischer & Greitemeyer, 2006, p. 1170). 

Influența stimulilor vizuali violenți asupra emoțiilor 
pozitive 

Până acum s-a studiat influența stimulilor vizuali violenți 
asupra gândurilor și comportamentului. Prin cercetarea 
prezentă dorim să evidențiem efectul stimulilor vizuali violenți 
asupra emoțiilor subiecților. Mai exact, dorim să vedem dacă 
emoțiile acestora sunt cu precădere negative după 
vizionarea unui filmuleț cu caracter violent. Totodată, 
cercetarea noastră urmărește modificările semnificative 
aduse de imaginile cu caracter violent asupra emoțiilor și 
gândirii subiecților. Dorim să vedem în ce măsură subiecții 
se simt: vinovați, rușinați, ostili în urma vizionării unor imagini 
violente. 

Obiectivele cercetării sunt: 

o Analiza tipurilor de violență din programele TV și stabilirea 
impactului acestora asupra comportamentului privitorului; 
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o Identificarea comportamentului generat de 
emisiunile/programele/jocurile/melodiile cu violență; 

o Identificarea emoțiilor resimțite de participanții la studiu în 
urma vizionării filmelor cu caracter violent. 
Ipotezele cercetării: 

1. Emoțiile negative cresc semnificativ în prezența stimulilor 
negativi; 

2. Stimulii vizuali violenți determină un comportament agresiv 
fizic și verbal și modifică emoțiile resimțite. 

 
Metodă 

Participanți 

Lotul de participanți a fost selectat dintr-un eșantion inițial 
format din 50 de elevi. Criteriile de eligibilitate pentru studiu 
au fost următoarele: participanții să se afle la prima lor 
experiență de evaluare printr-o măsură de tip implicit; să nu 
aibă în istoric antecedente din cauza violenței. Astfel, în final 
au fost analizate rezultatele provenite de la 20 de participanți. 
Caracteristicile demografice pentru cei 20 de participanți 
incluși indică o proporție mai ridicată de elevi de sex feminin 
( 55%) și vârste cuprinse între 7 și 17 ani. Procedura de 
recrutare a elevilor a fost una de tip neprobabilistic, bazată 
pe conveniență, în baza unui anunț electronic pe site-ul 
școlilor și liceelor și a grupurilor de socializare din care fac 
parte elevii. Participanții eligibili au semnat un formular de 
consimțire a participării la studiu și au fost recompensați cu 
un bilet gratuit la un film documentar. 
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Instrumente 

Pentru acest studiu s-a folosit Scala PANAS elaborată de 
Watson, Clark și Tellengen ( anexa 1). Scala conține 20 de 
cuvinte ce descriu emoții pozitive și negative, iar participanții 
trebuie să acorde note între 1-5 ( unde 1= foarte puțin sau 
deloc/ 2= puțin/ 3= moderat/ 4= destul de puțin/ 5= extrem) 
conform emoției pe care o resimt în momentul completării. 

Procedură de lucru 

Subiecţii au fost împărţiţi în două grupe. Procedura a avut loc 
aleatoriu, 10 subiecţi fiind în grupul de control şi 10 în grupul 
experimental. Iniţial, li s-a dat să completeze chestionarul 
PANAS în funcţie de emoţiile resimţite în acel moment 
grupului de control, ulterior grupului experimental i-a fost 
prezentat un filmuleț cu caracter violent, după care aceștia 
au completat același chestionar ca cei din grupul de control 
pentru a vedea modificările survenite în ceea ce privește 
emoțiile în urma vizionării imaginilor cu caracter violent. 
Filmul conținea o secvență cu caracter violent în care un 
bătrân este agresat verbal de către fiul său. Am considerat 
filmul sugestiv, întrucât violența asupra bătrânilor este un 
subiect controversat și actual ce produce impact emoțional 
asupra oamenilor. 

Rezultate 

Obiectivul principal al cercetării este acela de a surprinde 
ponderea în care emoțiile pozitive se transformă în emoții 
negative în urma factorilor negativi. Pentru acest lucru s-a 
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prezentat un film cu caracter violent, iar mai apoi au fost 
măsurate emoțiile resimțite. 

Ipoteza 1: Emoțiile negative cresc semnificativ în prezența 
stimulilor negativi. Rezultatele care sprijină ipoteza sunt 
evidențiate atât de studiile anterioare, cât și de cercetarea 
prezentă. Este demonstrat în studii de specialitate faptul că 
adolescenții și copiii petrec foarte mult timp în fața 
televizorului și calculatorului, fapt ce conduce spre 
dependență, incapabilitatea de a purta o conversație face-to-
face, disfuncții psihice, cum ar fi: nervozitate exacerbată. 
Ipoteza este susțiunută și de cercetarea prezentă prin 
rezultatele acesteia (tabelul 1) în care se observă o creștere 
a emoțiilor negative în ceea ce privește participanții ce au 
urmărit o secvență cu caracter negativ (M=44.50). 

Ipoteza 2: Stimulii vizuali violenți determină un 
comportament agresiv fizic și verbal și modifică emoțiile 
resimțite. Rezultatele au arătat că subiecții din grupul de 
control au manifestat, în general, emoții pozitive, foarte puțini 
simțindu-se nervoși sau agitați (tabelul 1), unde media 
emoțiilor pozitive este M=45.50. Scorurile cele mai mari fiind 
înregistrate la emoții precum: puternic, entuziast, activ, în 
timp ce emoțiile negative cu scoruri medii au fost: vinovat, 
speriat, ostil.  După vizionarea filmulețului, subiecții grupului 
experimental au manifestat modificări ale emoțiilor, cele 
predominante fiind cele negative, după cum arată și 
rezultatele. 
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Privind rezultatele, putem spune că emoțiile pozitive ale 
grupului de control sunt mai mari decât cele ale grupului 
experimental  M=15.50, AS=4.19, în timp ce emoțiile 
negative cresc în intensitate în ceea ce privește grupul 
experimental comparativ cu cel de control M=44.50, 
AS=4.50. 

Discuții. Limite. Direcții viitoare 

Scopul acestui studiu a fost de a demonstra impactul pe care 
imaginile cu caracter violent îl au asupra emoțiilor pozitive. 
Rezultatele cercetării au arătat că după vizionarea imaginilor 
cu caracter negativ indivizii resimt predominant emoții 
negative. Cercetăriile anterioare au arătat în ce măsură 
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factori violenți precum: versurile unor melodii, emisiuni tv, 
jocuri influențează gândirea și comportamentul indivizilor. 
Privind rezultatele anterioare și rezultatele cercetării 
prezente putem observa o creștere a emoțiilor negative, a 
comportamentului agresiv în urma acționării factorilor cu 
caracter negativ sau violent. 

O limită a studiului este dată de nivelul validității de construct, 
utilizarea unui instrument mai puțin cunoscut de participanți. 
Deoarece elevilor li s-a precizat că se evaluează emoțiile 
pozitive, este posibil ca o parte dintre aceștia să ignore 
instructajul și să evalueze doar emoțiile pozitive, chestionarul 
având itemi și pentru cele negative ce se doresc a fi 
completați de ambele grupuri. O altă limită ar putea fi 
reprezentată de instinctul acestora de a oferi răspunsuri 
dezirabile din punct de vedere social. Studiile viitoare pe 
această temă pot urmări impactul pe care stimulii vizuali 
violenți îl au asupra gândurilor sau asupra stilului de 
atașament. 

Concluzii 

Emoțiile reprezintă trăiri pe care un individ le manifestă sau 
nu și care depind de anumiți factori precipitanți din mediul 
exterior. Emoțiile pot fi pozitive sau negative, manifestate 
prin comportament, gestică, mimică. Emoțiile negative nu 
sunt neapărat determinate de evenimente cu caracter 
negativ major, ci pot fi determinate și de o discuție aprinsă 
între două persoane, de asistarea la un accident, la o ceartă. 
Astfel de emoții generează frustrare, inhibare, trăiri 
emoționale negative care pot degenera în manifestarea unui 
comportament negativ soldat cu repercursiuni asupra 
individului care îl manifestă sau asupra celor din jurul lui. La 
polul opus se află emoțiile pozitive, generate de situații cu 
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caracter pozitiv și care îi conferă individului stări de euforie, 
bucurie, beatitudine. Un individ nu poate resimți în același 
timp și emoții pozitive și negative, astfel cele două se 
influențează reciproc și una din ele devine predominantă 
pentru individ. 
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Efectul mediator al dependenței de droguri asupra 
relației dintre factorii de risc și comportamentul 

antisocial, sadic și bipolar 

Popescu Alexandra 

Capitolul 1 – Cadrul teoretic 

Temele controversate și predominante la nivel mondial sunt 
consumul masiv de substanțe interzise, toleranța pe care 
consumatorii o dezvoltă și dependența instaurată în final 
care poate avea un deznodământ catastrofal. Această 
povară este des întâlnită în rândul tinerilor care ajung să se 
confrunte cu o sănătate precară, cu o pierdere considerabilă 
în sfera economică ducând astfel la fapte necugetate ce au 
urmări precum excluderea socială. O bună parte din 
literatura de specialitate evidențiază legături între tulburările 
de consum de substanțe și deficiențele cognitive, adesea 
atribuite expunerii la un consum ridicat de droguri. Pe de altă 
parte, studiile longitudinale concentrate pe copiii cu risc 
ridicat ce vizează consumul de substanțe atestă existența 
unei serii de deficiențe cognitive înainte de debutul utilizării 
substanțelor, iar aceste deficiențe pot juca rolul unor 
predictori pentru consumul din viitor (Castellanos-Ryan & 
Conrod, 2020). 

În continuare, această lucrare se concentrază pe factorii de 
risc ce duc la abuzul de substanțe, implicit la dependență. 
Totodată, atenția se va muta și pe interacțiunea dintre factorii 
de risc și comportamentul antisocial, sadic și bipolar, relație 
ce se presupune că va fi mediată de dependență. Factorii de 
risc ce vizează adicția includ factorii de mediu, care în 
principal influențează debutul consumului, dar și factorii 
genetici care sunt mai predispuși să întărească trecerea de 
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la consum recreațional la dependență. Studierea și 
înțelegerea factorilor de risc sunt două procese ce stau la 
baza evitării tendinței inițiale de a consuma droguri sau la 
baza stopării evoluției consumului către adicție (Clay, 2010). 

De-a lungul timpului, literatura de specialitate a oferit o 
atenție sporită modificărilor neurologice și cognitive ce au loc 
pe parcursul consumului de substanțe. Din cauza 
inexistenței tratamentelor eficiente împotriva adicției, 
cercetările în neuroștiință au generat o cantitate mare de 
date ce vizează modificările neuronale produse de consumul 
de droguri și au realizat conceptualizări inovative ale 
tranziției de la consumul recreațional de substanțe la starea 
adictivă. Se consideră că această tranziție este o combinație 
între toleranță și procesele de sensibilizare în circuite 
neuronale specifice care se manifestă după consumul în 
mod repetat și excesiv de substanțe (LeBlanc, McGinn, 
Itoga, & Edwards, 2015.; Koob & Le Moal, 1997). Deși 
explicațiile oferite de neuroștiințe pun la dispoziție un punct 
de plecare esențial, acest studiu se va orienta în special 
către cauzele provenite atât din istoricul persoanelor ce 
include momentele declanșatoare ale comportamentului 
dezadaptativ, cât și din trăsăturile de personalitate specifice 
indivizilor consumatori. 

1.1 Factorii de risc   

Utilizarea de substanțe psihoactive este în general 
influențată de anturajul cu care individul își petrece timpul și 
de obicei debutează și se menține din cauza contactului cu 
ceilalți consumatori din jur (Hull & Day, 2018). Anumiți factori 
de risc apar la diferite stadii de evoluție ale individului și s-a 
demonstrat faptul că acumularea evenimentelor traumatice 
pe parcursul dezvoltării poate crește riscul de consum de 
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substanțe (Hull & Day, 2018; Loxley, Toumbourou, 
Stockwell, Haines, Scott, Godfrey & Marshall, 2004). 

Hull și Day (2018) au realizat o clasificare a celor mai 
importante stadii de evoluție din viața unui individ, atribuind 
fiecărui stadiu riscurile corespunzătoare. 

o Sistemul familial: Dacă copilul este născut și crescut într-o 
familie cu un statut economic deficitar, șansele de a 
consuma droguri cresc considerabil, iar dacă familia de 
proveniență este monoparentală, riscul de a consuma 
substanțe este foarte ridicat în adolescență; 

o Între 0 și 11 ani: Abandonul sau abuzul din copilărie 
reprezintă factori de risc pentru o dezvoltare predominant 
slabă a copilului, ceea ce duce la mecanisme precare de 
adaptare și șansele abuzului de droguri cresc; 

o Între 12 și 17 ani: Factorii de risc pentru consumul de 
substanțe interzise din această perioadă sunt strâns legați 
de: 

o comunitate (neimplicare în activități cu adulții, număr mare 
de consumatori în comunitate, imagine pozitivă a drogurilor 
în media); 

o părinții (conflicte repetate între părinți și copii, atitudinea 
permisivă a părinților când vine vorba de consumul de 
droguri, consum de alcool sau de droguri în familie); 

o anturajul (consumatori de droguri); 

o individul (personalitate dominată de spiritul aventurier, un 
căutător de senzații cu o atitudine pozitivă în fața pericolelor). 
Există și o serie de factori protectivi ce scad șansele 
individului de a se implica în activități ce pot afecta întreaga 
viață a acestuia, precum implicarea familiei în contexte 
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religioase, atașamentul față de familie, conflict scăzut între 
membrii familiei și o comunicare eficientă între părinți și 
adolescenți (Hull & Day, 2018). 

În ciuda existenței factorilor protectivi, câteva studii atestă că 
anturajul este cel care favorizează cel mai mult debutul 
adicției de droguri în viața unei persoane, deoarece influența 
comportamentului antisocial al prietenilor afectează 
considerabil consumul de droguri în cadrul unui grup (Clay, 
2010). Winstanley, Steinwachs, Ensminger, Latkin, Stitzer & 
Olsen (2008) au asociat o comunitate dezorganizată cu o 
rată mai mare a consumului de droguri în rândul tinerilor. 
Dezorganizarea socială poate fi definită drept „incapacitatea 
unei structuri comunitare de a identifica valorile comune ale 
rezidenților săi și de a menține un control social eficient” 
(Sampson & Groves, 1989). Deși este greu de măsurat cu 
exactitate gradul periculozității și dezorganizării unei 
comunități, Crum, Lillie–Blanton & Anthony (1996) în studiul 
lor au analizat rata criminalității, rasismul, prejudecățile 
frecvente, vandalismul, consumul de alcool în locuri publice 
sau consumul de droguri, clădirile abandonate, iar toți acești 
factori s-au dovedit a fi buni predictori pentru numărul 
impresionant de persoane consumatoare de substanțe ilicite 
(Winstanley et al., 2008). 

Pe lângă factorii de risc din mediul înconjurător există și 
factorii de risc specifici individului și bagajului său genetic 
care influențează considerabil parcursul unei persoane de-a 
lungul vieții. Numeroase studii au fost realizate pe gemeni 
atât de gen masculin, cât și de gen feminin pentru a testa 
influența genetică în dezvoltarea dependenței de substanțe. 
O corelație pozitivă a fost descoperită între perechile de 
gemeni monozigoți vs. dizigoți și consumul de alcool, droguri 
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și tutun. Contribuția genetică în cazul femeilor a fost de 47%, 
iar în cazul bărbaților, de 79% (Clay, 2010). 

Creierul joacă un rol deosebit de important în formarea 
dependenței de droguri, iar două zone sunt esențiale pentru 
pornirea impulsului și oprirea acestuia în cazul adicției. În 
primul rând, calea dopaminergică mezolimbică coordonează 
pornirea impulsului de a căuta recompense, cum ar fi hrana, 
sexul și validarea socială. Utilizarea substanțelor ilicite 
provoacă o suprastimulare în această zonă ducând la un 
dezechilibru ce potențează un impuls exagerat de a 
consuma droguri sau alcool, în ciuda faptului că senzația de 
plăcere dispare în urma consumului (Clay, 2010). În al doilea 
rând, partea executivă a cortexului prefrontal se ocupă cu 
evaluarea deciziilor și a consecințelor acestora. Abuzul de 
droguri modifică semnificativ capacitatea individului de a lua 
decizii afectând astfel mecanismul de oprire a impulsului. 
Prin urmare, dând frâu liber impulsului de căutare a 
recompensei, fără controlul mecanismului de oprire, ia 
naștere utilizarea compulsivă de substanțe. Acest 
dezechilibru este definiția dependenței (Clay, 2010). 

Deși înțelegerea mecanismelor neuronale în abuzul de 
substanțe poate fi un factor important, acestea nu reprezintă 
un real factor de risc, ci doar un facilitator al tranziției de la 
debutul consumului la starea adictivă. Debutul este frecvent 
studiat de către cercetători, deoarece este susținut de 
motivația individului și de evenimentele traumatice care îi 
influențează alegerile. Starea adictivă ar putea fi interpretată 
drept efectul întârziat al experiențelor adverse din viața unor 
indivizi. Diverse studii au susținut faptul că violența este un 
factor de risc pentru consumul de substanțe atât în cazul 
adolescenților, cât și în cazul adulților. Pentru a face față 
stresului cauzat de agresivitate, drogurile sunt utilizate ca un 
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mecanism de coping (Kilpatrick, Acierno, Saunders, 
Resnick, Best, & Schnurr, 2000; Bean, 1992; Brown, 1989; 
Dembo, Dertke, la Voie, Borders, Washburn, & Sehmeidler, 
1987; Ireland & Widom, 1994; Lindberg & Distad, 1985). 
Stresul provocat de un abuz aduce în viața individului 
numeroase emoții negative, iar cel în cauză va căuta diverse 
mijloace pentru a reduce aceste tensiuni (Kilpatrick et. al., 
2000). O acțiune des întâlnită este consumul de substanțe 
care deși poate părea o strategie eficientă la început în 
perspectiva consumatorului, este un comportament 
dezadaptativ extrem de dăunător cu urmări catastrofale în 
toate segmentele vieții individului. 

Luând în considerare factorii de risc din mediul extern și 
modificările ce au loc la nivel neuronal, De Bellis, Keshavan, 
Shifflett, Iyengar, Beers, Hall & Moritz, (2002) au descoperit 
că neglijarea copilului, abuzul fizic, abuzul sexual și/sau 
abuzul emoțional duc la modificări drastice ale nivelurilor de 
cortizol și norepinefrină  producând schimbări negative la 
nivelul cortexului frontal și prefrontal. Aceste deficite 
alterează capacitatea de luare a deciziilor și de autoreglare 
facilitând apariția comportamentului impulsiv. Așadar, un 
adolescent poate fi predispus la abuz de substanțe din cauza 
modificărilor de la nivelul creierului provocate de situațiile 
nefavorabile din mediul înconjurător (Clay,2010). 

1.2 Comportamentul antisocial, sadic și bipolar 

Factorii de risc sunt în strânsă legătură cu trăsăturile 
maladaptative ce definesc patologia personalității unui 
individ. Demersurile făcute de cercetători pentru înțelegerea 
sferei patologice a personalității pot fi aplicate și în cazul 
înțelegerii tulburărilor de consum de substanțe (Kwako & 
Goldman, 2018). În cele mai multe cazuri, la baza 
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comportamentului dezadaptativ stau experiențele 
traumatizante din copilărie, atât cele din mediul familial, cât 
și cele experimentate în anturaj. Apariția abuzului de 
substanțe este plauzibilă pentru persoanele a căror 
performanță cognitivă este deja compromisă de o tulburare 
psihică. S-a demonstrat faptul că persoanele care au 
tulburări mentale sunt consumatoare de droguri în rate mai 
mari decât persoanele fără un diagnostic psihiatric (Gould, 
2010; Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA), 2007). Mai mult de atât, se 
estimează că peste jumătate din indivizii americani cu 
tulburări de consum au și tulburări mentale (Gould, 2010; 
Regier, Farmer, Rae, Locke, Keith, Judd, & Goodwin, 1990). 

Comportamentul antisocial este specific perioadei adulte, 
însă acesta își are originea în primele manifestări ale unui 
comportament deviant din perioada copilăriei. Tulburarea de 
conduită este întâlnită în special la copiii ce experimentează 
diverse momente traumatice, dar câți din aceștia vor ajunge 
să dezvolte un comportament antisocial rămâne în 
continuare un mister pentru cercetările științifice. Anumite 
studii au afirmat că un prim factor de risc pentru dezvoltarea 
comportamentului antisocial este comportamentul părinților. 
Dacă aceștia dau dovadă de tendințe antisociale în procesul 
de creștere și educație al copilului, șansele ca acesta să 
dezvolte un comportament antisocial în viața de adult vor 
creşte considerabil (Robins & Ratcliff, 1980). În continuare, 
într-un studiu longitudinal, Luntz și Widom (1994) au 
demonstrat faptul că cei care în copilărie au fost abuzați 
sexual sau fizic au un risc ridicat de a dezvolta un 
comportament antisocial în viața de adult. 

Transmiterea riscului de a dezvolta un comportament 
antisocial are loc atât din cauza comportamentului părinților, 
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cât și din pricina bagajului genetic transmis de-a lungul 
generațiilor. Studiile realizate pe gemeni și pe copii care au 
fost adoptați, au demonstrat că ereditatea joacă un rol foarte 
important în conturarea comportamentului antisocial, 
deoarece există o concordanță între comportamentele celor 
care sunt înrudiți spre deosebire de cei care nu au legături 
genetice, dar trăiesc în același mediu cu ceilalți (Baker, 
Bezdjian & Raine, 2006). Totodată, o mare influență genetică 
există și în cazul trăsăturilor de personalitate specifice 
comportamentului antisocial precum impulsivitatea, căutarea 
de senzații, asumarea riscului (Baker et. al., 2006) care 
corelează pozitiv cu abuzul de substanțe. În studiul lui Baker 
(2006) se plasează comportamentul antisocial și 
agresivitatea ca fiind esențiale pentru diagnosticarea unei 
tulburări mentale. De exemplu, tulburarea de personalitate 
antisocială ar putea fi rezultatul unui comportament 
antisocial care presupune un comportament agresiv, 
impulsiv și iresponsabil. Manifestările deviante ale 
comportamentului din copilărie, precum externalizarea 
agresivității asupra oamenilor sau asupra animalelor, 
distrugerea proprietății, furtul și alte încălcări grave ale 
normelor sociale sunt în mare parte factori de risc pentru 
dezvoltarea unui comportament antisocial în viața de adult. 

Studiile axate pe manifestările antisociale realizate pe 
gemeni continuă și în sfera consumului de substanțe. 
Asemenea comportamentului antisocial, dependența de 
substanțe poate fi transmisă între membrii familiei în general 
din cauza bagajului genetic și într-o mult mai mică măsură 
din cauza mediului înconjurător (Baker et. al., 2006). Pe de 
altă parte, doar pentru că dependența de droguri și 
comportamentul antisocial au un fundament comun în ceea 
ce privește debutul lor, nu înseamnă că există o relație de 
cauză-efect între cele două. Studiile care investighează 
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ambele trăsături înțeleg suprapunerea lor genetică și de 
mediu (Baker et. al., 2006). 

Un criteriu interesant studiat de Baker în 2007 este genul și 
influența acestuia asupra dezvoltării unui comportament 
antisocial. Luând în considerare bagajul genetic și mediul 
care favorizează un comportament antisocial, întrebarea pe 
care se axează Baker în acel studiu este dacă există și 
diferențe semnificative de gen. Deși pentru bărbați este mult 
mai plauzibil să se implice în activități infracționale, agresive, 
totuși, nu există diferențe semnificative între cele două genuri 
în ceea ce privește comportamentul antisocial. Acest aspect 
a fost studiat atât pe copii adoptați (Baker, Mack, Moffitt & 
Mednick, 1989), cât și pe gemeni (Cloninger & Gottesman, 
1987), iar rezultatele au fost cele menționate mai sus. Prin 
urmare, genul nu este un predictor sau un factor de risc 
pentru dezvoltarea unui comportament antisocial, iar acest 
criteriu este nesemnificativ în comparație cu bagajul genetic 
și mediul care reprezintă factorii ce stau la baza unui 
comportament atât adaptativ, cât și dezadaptativ. 

În literatura de specialitate ce vizează adicția de droguri, 
comportamentul antisocial s-a studiat încă din secolul trecut, 
însă un construct puțin studiat în acest sens este 
comportamentul sadic. În cea mai mare parte acesta este 
plasat alături de termenul sexualitate și vizează un 
comportament adictiv în zona sexualității, însă legătura sa cu 
substanțele ilicite este minimă. Prin urmare, această lucrare 
aduce o abordare nouă a sadismului plasându-l alături de 
adicția de droguri. Kingston și Yates (2008) confirmă lipsa 
cercetărilor pe acest subiect considerat mult timp 
controversat și lipsa coeziunii între articolele deja existente 
din cauza volumului mic de informație existent pe acest 
subiect. Conform Manualului tehnic pentru inventarul clinic 
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multiaxial Millon (Daniel David, 2010; T. Millon, C. Millon, 
Davis & Grossman, 1997, p. 42), „cu toate că a fost eliminat 
din DSM-IV, constructul sadic  este un stil sau un pattern ce 
se extinde dincolo de granițele formulării DSM III-R într-o 
nouă și importantă direcție, una care recunoaște faptul că 
oamenii care nu sunt considerați ca fiind antisociali pot să 
obțină plăcere și satisfacție personală în moduri care îi 
umilesc pe ceilalți și care le încalcă drepturile și 
sentimentele. Depinzând de clasa socială și de alți factori 
moderatori, li se pot potrivi trăsăturile clinice a ceea ce este 
numit în literatura de specialitate ca și caracter sadic sau ei 
pot să manifeste stiluri de caracter înrudite cu tipul A de 
personalitate. Aceste persoane sunt, de obicei, ostile și 
întotdeauna gata de luptă, ele părând a fi indiferente sau 
încântate față de consecințele distructive ale 
comportamentului lor arțăgos, abuziv și brutal. Cu toate că 
multe dintre ele își ascund tendințele cele mai răutăcioase și 
orientate spre putere în rolurile și ocupațiile aprobate social, 
acestea se dau de gol prin acțiunile lor dominatoare, 
antagoniste și adesea persecutoare”. 

Luând în considerare trăsăturile caracterului sadic se poate 
desprinde de agresivitatea exercitată în actele sexuale și se 
poate extinde către actele violente cu caracter sadic. Astfel, 
se aduce în discuție importanța factorilor de risc ce contribuie 
la dezvoltarea sadicului. Actele violente cu caracter sadic 
care sunt săvârșite în copilărie sau în adolescență sunt de 
mare interes și surprind anumite particularități ale individului, 
precum: lipsa valorii propriei persoane, lipsa definirii 
personalității și lipsa unicității (Bailey, 1997). La fel ca și în 
cazul comportamentului antisocial, comportamentul sadic 
exprimându-se prin acte violente, lipsă de empatie, 
agresivitate orientată spre cei din jur își are posibil originea 
în mediul familial sau în comunitate, dar o mare influență este 
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resimțită și din bagajul genetic. Așadar, o predispoziție 
genetică către un astfel de comportament, întâlnită cu factorii 
de mediu corespondenți, duc la comiterea de fapte agresive, 
sadice de către un individ. 

Spre deosebire de comportamentul sadic, care nu 
beneficiază de o atenție sporită în literatura de specialitate, 
comportamentul bipolar și spectrul de bipolaritate au fost în 
atenția cercetătorilor în ultimele două decenii. S-au demarat 
studii ce fac o legătură între comportamentul bipolar și adicția 
de substanțe ilicite încercând să se descopere motivul pentru 
care o tulburare de consum este prevalentă în rândul celor 
ce prezintă trăsături din spectrul bipolar. Spectrul tulburărilor 
bipolare cuprinde tulburările recurente de intensitate 
variabilă, care prezintă o stare de spirit caracterizată de 
instabilitate și stări intermitente sau prelungite de inhibare și 
excitare a diferitelor funcții mentale, cum ar fi cele cognitive 
și funcțiile psihomotorii (Akiskal, 1996). Pe lângă mânie și 
depresie care sunt specifice comportamentului bipolar, 
există și o serie de alte simptome, precum, anxietate, 
iritabilitate, impulsivitate și modificări dispoziționale (Perugi, 
Akiskal, Ramacciotti, Nassini, Toni, Milanfranchi, Musetti, 
1999).  

Aducând în discuție debutul patologiei bipolare, s-au realizat 
studii atât pe gemeni, cât și pe moștenirea genetică în cadrul 
familiei și s-a descoperit că există un fundament al patologiei 
ce se transmite de la rudele primare (Müller-
Oerlinghausen, Berghöfer & Bauer, 2002; Craddock & 
Jones, 1999). În cazul gemenilor monozigoți cu un părinte ce 
prezintă comportament bipolar, șansele de transmitere 
genetică sunt 40 – 70%, iar în cazul unui copil unic cu un 
părinte ce prezintă simptomatologie bipolară, riscul de 
trasmitere genetică este 5 – 10% (Müller-Oerlinghausen et. 
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al., 2002). Din cauza variației mari de fenotipuri observate la 
persoanele ce prezintă comportament bipolar, factorii 
genetici, probabil, au un efect relativ mic, iar factorii de mediu 
și de dezvoltare sunt buni predictori pentru dezvoltarea 
patologiei (Müller-Oerlinghausen et. al., 2002; Duffy, Grof, 
Robertson & Alda, 2000). 

Oscilația între depresie și euforie este des întâlnită, la fel și 
episoadele în care simptomele opuse, precum, inhibiție și 
excitație se combină între ele. Modificările de dispoziție 
diferă în funcție de severitate, durată și frecvență. 
Iritabilitatea și/sau euforia apărute în urma unor activități 
zilnice, însoțite de consumul de substanțe au fost 
conceptualizate drept semne ale dispoziției bipolare, astfel 
înlocuind dihotomia dintre euforia indusă și cea spontană 
(Maremmani, Perugi, Pacini, & Akiskal, 2006; Perugi & 
Akiskal, 2002). Când dependența de substanțe ilicite 
coexistă cu o tulburare mentală se poate vorbi despre un 
dublu diagnostic. Existența acestor tulburări ca două entități 
diferite se încadrează în conceptul de comorbiditate, 
conform lucrărilor de epidemiologie medicală. Spre 
deosebire de tulburările concomitente care au un substrat 
comun, comorbiditățile presupun că adicția împreună cu alte 
tulburări mentale pot lua naștere din procese relativ distincte 
(Maremmani et. al., 2006). În ciuda debutului distinct, au și o 
latură comună din punct de vedere anatomic și fiziologic în 
sistemul nervos central, cu rezultatul că interacțiunea dintre 
ele nu este doar o problemă clinică suplimentară, ci o 
fundație crucială pentru construirea unui model 
psihopatologic (Maremmani et. al., 2006; Perugi & Akiskal, 
2002; Verbey 1982) și dezvoltarea unor metode de tratament 
(Maremmani et. al., 2006; Camacho & Akiskal, 2005). 
Impactul asupra consumului de substanțe este diferit de la o 
tulburare psihiatrică la alta, există interacțiuni diferite cu 
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substanțele și relații diferite cu procesul de autoadministrare. 
Unele dintre ele, precum comportamentul bipolar, împart 
trăsături cu comportamentele adictive. În particular, 
tulburările afective amplifică întărirea comportamentală 
produsă de consumul de substanțe în așa fel încât este 
facilitată producerea adicției. Mai mult de atât, expunerea 
repetată la o substanță psihoactivă urmată de obținerea stării 
de euforie, rezultă în alterarea stabilității dispoziționale 
(Maremmani et. al., 2006). 

Tulburarea de consum se poate identifica la aproximativ 50% 
din pacienții diagnosticați cu tulburări de personalitate, 
adicția de droguri este mult mai des întâlnită în rândul 
pacienților psihiatrici decât consumul de alcool (Trull, 
Jahang, Tomko, Wood & Sher, 2010). Cele mai frecvent 
studiate tulburări împreună cu consumul de droguri sunt 
tulburările de personalitate antisocială și tulburările de 
personalitate borderline. În studiul realizat de Köck și Walter 
în 2018, cele două tulburări de personalitate au fost 
evidențiate ca fiind cele mai predispuse la comorbiditate. Atât 
comportamentul antisocial, cât și comportamentul borderline 
sunt asociate cu grade înalte de impulsivitate și agresivitate 
(Walter, Wiesbeck, Dittmann & Graf, 2011), ceea ce joacă un 
rol crucial pentru felul în care pacienții diagnosticați cu aceste 
tulburări își pot controla impulsurile. Mai mult de atât, 
situațiile traumatice (factorii de risc) repetate pot cauza 
deviații ale personalității ducând la apariția uneia sau mai 
multor tulburări. 

Așadar, analizând literatura de specialitate se poate observa 
o relație strânsă între factorii de risc și dezvoltarea unei 
tulburări de personalitate, relație ce ar putea fi mediată în 
timp de apariția adicției de substanțe ilicite. O limită a studiilor 
realizate până în prezent este concentrarea asupra 
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numărului restrâns de tulburări mentale ce au fost studiate 
împreună cu dezvoltarea adicției de droguri, prin urmare, 
obiectivele acestui studiu urmăresc stabilirea rolului mediator 
al dependenței de droguri în relația dintre factorii de risc și 
comportamentul antisocial, în relația dintre factorii de risc și 
caracterul sadic, dar și în relația dintre factorii de risc și 
comportamenul bipolar.   

În final, importanța acestui studiu este în stânsă legătură cu 
situația îngrijorătoare cu care lumea se confruntă în 
momentul actual. Conform Raportului European privind 
consumul de droguri realizat de către Observatorul 
European pentru Droguri și Toxicomanie (O.E.D.T., 2018), 
statistica privind consumul de substanțe în rândul adulților 
tineri (15-34 ani) este următoarea: canabis – 17.2 milioane; 
cocaină – 2.3 milioane; MDMA – 2,2 milioane; amfetamine – 
1.2 milioane și opioide – 1.3 milioane (acestea reprezentând 
84% din cauzele de supradoze fatale). Studierea contextului 
în care aceste dependențe iau naștere este esențială pentru 
a înțelege dezvoltarea lor, dar și a tulburărilor de 
personalitate ce potențează consumul de substanțe, astfel, 
ipotezele acestui studiu sunt: H1 – Dependența de droguri 
are un efect mediator asupra relației dintre factorii de risc și 
comportamentul antisocial; H2 – Dependența de droguri are 
un efect mediator asupra relației dintre factorii de risc și 
comportamentul sadic; H3 – Dependența de droguri are un 
efect mediator asupra relației dintre factorii de risc și 
comportamentul bipolar. 
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Capitolul 2 – Metodologia cercetării 

2.1. Procedură 

Setul de date necesar realizării studiului a fost colectat în 
lunile octombrie și noiembrie ale anului 2018. Instrumentele 
au fost aplicate în format creion-hârtie, dar și în format online 
prin intermediul Google Forms. Participarea la studiu a fost 
voluntară, iar participanții au avut libertatea de a se retrage 
oricând fără existența unor consecințe. Instrumentele au fost 
aplicate pe două loturi de participanți, primul fiind format din 
consumatori de droguri cu un diagnostic psihiatric internați în 
cadrul secției de Toxicomanie a unui spital de psihiatrie din 
București, iar al doilea a fost format din consumatori de 
droguri fără diagnostic psihiatric. Înainte de administrare, 
participanților li s-a adus la cunoștință protocolul de 
confidențialitate a datelor, iar aceștia și-au dat 
consimțământul pentru participare. 

2.2. Participanți 

Acest studiu a fost realizat pe un eșantion de 113 participanți 
dintre care 50 sunt consumatori de droguri fără diagnostic 
psihiatric de consum, iar 63 (55.8%)  sunt consumatori de 
droguri cu diagnostic psihiatric de consum cu vârste cuprinse 
între 18 și 35 de ani  (M = 26.88, SD = 5.50). De asemenea, 
eșantionul este format din 62 (54.9%) de bărbați și 51 de 
femei. Toți participanții au peste 18 ani și nivelul de 
școlarizare de minimum 8 clase pentru a se încadra criteriului 
de aplicare al Inventarului Multiaxial Clinic Millon (MCMI – III) 
(Millon et. al., 2006, David & Igna, 2010).  
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2.3. Instrumentele cercetării 

Comportamentul antisocial. Această variabilă a fost 
evaluată prin intermediul scalei pentru comportament 
antisocial din Inventarul Multiaxial Clinic Millon (MCMI – III) 
(Millon et. al., 2006, David & Igna, 2010). Scala este formată 
din 17 itemi, din care 7 sunt unici. Pentru acest studiu au fost 
utilizați cei 7 itemi unici („Pedeapsa nu m-a oprit niciodată din 
a face ce am vrut”, „Fac tot ce vreau fără să mă îngrijoreze 
efectele asupra celorlalți”). Itemii au fost scorați pe o scală 
dihotomică – adevărat sau fals. Pentru fiecare răspuns 
adevărat a fost acordat un punct, iar scorul a fost obținut prin 
însumarea punctelor obținute la cei 7 itemi. 

Sadic. Această variabilă a fost evaluată prin intermediul 
scalei pentru comportament sadic din Inventarul Multiaxial 
Clinic Millon (MCMI – III) (Millon et. al., 2006, David & Igna, 
2010). Pentru acest studiu au fost utilizați cei 7 itemi unici („A 
trebuit să fiu foarte dur (dură) cu unii oameni pentru a le arăta 
care le e locul”, „Nu știu din ce cauză, dar câteodată spun 
răutăți doar pentru a-i face pe ceilalți nefericiți”). Itemii au fost 
scorați pe o scală dihotomică – adevărat sau fals. Pentru 
fiecare răspuns adevărat a fost acordat un punct, iar scorul 
a fost obținut prin însumarea punctelor obținute la cei 7 itemi. 

Bipolar: Maniacal. Această variabilă a fost evaluată prin 

intermediul scalei pentru comportament bipolar – maniacal 
din Inventarul Multiaxial Clinic Millon (MCMI – III) (Millon et. 
al., 2006, David & Igna, 2010). Pentru acest studiu au fost 
utilizați cei 5 itemi unici („În trecut mi s-a spus de către alții 
că am devenit prea interesat (interesată) și prea entuziasmat 
(entuziasmată) în privința a prea multe lucruri”, „Am avut 
multe perioade în viața mea când am fost atât de vesel 
(veselă) și am consumat atât de multă energie, încât apoi am 
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devenit prost dispus (dispusă)”). Itemii au fost scorați pe o 
scală dihotomică – adevărat sau fals. Pentru fiecare răspuns 
adevărat a fost acordat un punct, iar scorul a fost obținut prin 
însumarea punctelor obținute la cei 5 itemi. 

Factorii de risc. Această variabilă a fost măsurată prin 

intermediul unui chestionar format din 34 de itemi, construit 
de prof. Șerban Ionescu. Itemii sunt evaluați prin răspuns 
dihotomic – Da (respondentul a trăit experiența) 
sau Nu (participantul nu a trecut prin experiența indicată de 
item). Exemple de itemi: „S-a întâmplat ca unul din părinții tăi 
să aibă mai puțin de 18 ani atunci când te-ai născut”, „Ai 
pierdut pe cineva drag”. Pentru fiecare răspuns Da a fost 
acordat 1 punct, iar pentru răspunsurile Nu au fost acordate 
0 puncte. Scorul final a fost obținut prin însumarea punctelor 
obținute pentru cei 34 de itemi. 

Dependența de droguri. Această variabilă a fost evaluată 

prin intermediul scalei pentru dependența de droguri din 
Inventarul Multiaxial Clinic Millon (MCMI – III) (Millon et. al., 
2006, David & Igna, 2010). Pentru acest studiu au fost 
utilizați cei 6 itemi unici („Obiceiurile mele legate de 
consumul de droguri mi-au creat frecvent o serie de necazuri 
în trecut”, „Consumul așa numitelor droguri ilegale poate fi 
nechibzuit, dar în trecut am avut nevoie de ele”). Itemii au 
fost scorați pe o scală dihotomică – adevărat sau fals. Pentru 
fiecare răspuns adevărat a fost acordat un punct, iar scorul 
a fost obținut prin însumarea punctelor obținute la cei 6 itemi. 

Capitolul 3 – Rezultatele cercetării 

3.1. Analiză descriptivă 
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Pentru prelucrarea datelor s-a utilizat programul IBM SPSS 
24 (IBM Corp, 2016). În continuare sunt prezentate scorurile 
medii, abaterile standard, coeficienții de consistență internă 
și corelațiile dintre variabilele incluse în studiu. 

Datele prezentate în Tabelul 1 confirmă ceea ce a fost 
prezentat în literatura de specialitate. Dependența de droguri 
corelează semnificativ cu comportamentul antisocial (r 
= .741, p < .01), cu comportamentul sadic (r = .584, p < .01) 
și cu comportamentul bipolar – maniacal (r = .368, p < .01). 
Totodată și factorii de risc corelează semnificativ cu 
comportamentul antisocial (r = .369, p < .01), cu caracterul 
sadic (r = .392, p < .01) și cu comportamentul bipolar – 
maniacal (r = .309, p < .01). Există o corelație semnificativă 
și între factorii de risc și dependența de droguri (r = .386, p 
< .01). 

 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 5  

  

195 
 

 
 
 
Tabel 1 – Scorurile medii, Abaterile standard, Coeficienții de 
consistență internă și Coeficienții de corelație Pearson 
Notă. Coeficienții de consistență internă sunt prezentați pe 
diagonală între paranteze; FR = Factori de risc; CA = 
Comportament antisocial; S = sadic; B-M = Bipolar-Maniacal; 
DUD = Dependență de droguri; *- Corelațiile sunt 
semnificative la nivelul .01 

3.2. Analiza inferențială 

H1: Dependența de droguri are un efect mediator asupra 
relației dintre factorii de risc și comportamentul antisocial. 

Pentru a testa rolul mediator al dependenței de droguri 
asupra relației dintre factorii de risc și comportamenul 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 5  

  

196 
 

antisocial a fost utilizată analiza de mediere prin intermediul 
softului PROCESS 3.4.1 (Hayes, 2019). Astfel, factorii de 
risc au un efect semnificativ asupra dependenței de droguri 
(b = 1.12, p < .05, CI95% = 0.61 – 1.62). Factorii de risc nu 
au un efect semnificativ asupra comportamentului antisocial 
în prezența mediatorului (b = 0.28, p > .05, CI95% = -0.11 – 
0.68), în timp ce dependența de droguri are un efect 
semnificativ asupra comportamentului antisocial (b = 
0.71, p < .05, CI95% = 0.57 – 0.85). În concluzie, datorită 
faptului că efectul direct (b = 0.28, p > .05, CI95% = -0.11 – 
0.68) este nesemnificativ statistic, se observă existența unei 
medieri totale. Totodată, efectul mediator al dependenței de 
droguri poate fi demonstrat și prin intermediul efectului 
indirect. Acesta raportează efectul factorilor de risc asupra 
comportamentului antisocial prin intermediul mediatorului 
care este semnificativ (b = 0.80, p < .05, CI95% = 0.46 – 
1.19). În concluzie, dependența de droguri mediază 
semnificativ relația dintre factorii de risc și comportamentul 
antisocial. 

H2: Dependența de droguri are un efect mediator asupra 
relației dintre factorii de risc și comportamentul sadic. 

Pentru a testa rolul mediator al dependenței de droguri 
asupra relației dintre factorii de risc și comportamenul sadic 
a fost utilizată analiza de mediere prin intermediul softului 
PROCESS 3.4.1 (Hayes, 2019). Astfel, factorii de risc au un 
efect semnificativ asupra dependenței de droguri (b = 
1.12, p < .05, CI95% = 0.61 – 1.62). Factorii de risc au un 
efect semnificativ asupra comportamentului sadic în 
prezența mediatorului (b = 0.72 p < .05, CI95% = 0.12 – 
1.32) la fel și dependența de droguri are un efect semnificativ 
asupra comportamentului sadic (b  = 0.65, p < .05, CI95% = 
0.44 – 0.85). În concluzie, datorită faptului că efectul direct 
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(b = 0.72 p < .05, CI95% = 0.12 – 1.32) este semnificativ 
statistic, se observă existența unei medieri parțiale. 
Totodată, efectul mediator al dependenței de droguri poate fi 
demonstrat și prin intermediul efectului indirect. Acesta 
raportează efectul factorilor de risc asupra comportamentului 
sadic prin intermediul mediatorului care este semnificativ 
(b = 0.72, p < .05, CI95% = 0.38 – 1.16). În concluzie, 
dependența de droguri mediază semnificativ relația dintre 
factorii de risc și comportamentul sadic. 

H3: Dependența de droguri are un efect mediator asupra 
relației dintre factorii de risc și comportamentul bipolar-
maniacal. 

Pentru a testa rolul mediator al dependenței de droguri 
asupra relației dintre factorii de risc și comportamenul 
bipolar-maniacal a fost utilizată analiza de mediere prin 
intermediul softului PROCESS 3.4.1 (Hayes, 2019). Astfel, 
factorii de risc au un efect semnificativ asupra dependenței 
de droguri (b = 1.12, p < .05, CI95% = 0.61 – 1.62). Factorii 
de risc au un efect semnificativ asupra comportamentului 
bipolar-maniacal în prezența mediatorului (b = 0.73 p < 
.05, CI95% = 0.03 – 1.44) la fel și dependența de droguri are 
un efect semnificativ asupra comportamentului bipolar-
maniacal  (b = 0.37, p < .05, CI95% = 0.13 – 0.62). În 
concluzie, datorită faptului că efectul direct (b = 0.73 p < 
.05, CI95% = 0.03 – 1.44) este semnificativ statistic, se 
observă existența unei medieri parțiale. Totodată, efectul 
mediator al dependenței de droguri poate fi demonstrat și 
prin intermediul efectului indirect. Acesta raportează efectul 
factorilor de risc asupra comportamentului bipolar-maniacal 
prin intermediul mediatorului care este semnificativ (b = 
0.42, p < .05, CI95% = 0.09 – 0.80). În concluzie, 
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dependența de droguri mediază semnificativ relația dintre 
factorii de risc și comportamentul bipolar-maniacal. 

Capitolul 4 – Discuții 

Scopul acestui studiu a fost acela de a demonstra existența 
efectului mediator al dependenței de droguri asupra relației 
dintre factorii de risc și trei variabile dependente: 
comportamentul antisocial, sadic și bipolar. Rezultatele 
cercetării au confirmat cele trei ipoteze ale studiului, fiind în 
concordanță cu rezultatele studiilor de specialitate (Baker, 
Bezdjian & Raine, 2006; Maremmani, Perugi, Pacini & 
Akiskal, 2006; Trull, Jahang, Tomko, Wood & Sher, 2010). 
S-a constatat o corelație semnificativă între comportamentul 
antisocial și dependența de droguri (r = .74), fapt demonstrat 
și de Baker în 2006 care a menționat că există o corelație 
între trăsăturile comportamentului antisocial și dependența 
de substanțe. Pe lângă corelația semnificativă dintre cele 
două, rezultatele confirmă și influența totală pe care 
dependența de droguri o are asupra relației dintre factorii de 
risc și comportamentul antisocial. Din punctul de vedere al 
interpretării psihologice, acest rezultat nu este surprinzător 
deoarece consumul de substanțe interzise este prin natura 
sa un comportament antisocial, însă chiar dacă cele două au 
un fundament comun, nu există și o relație de cauzalitate 
între ele (Baker, Bezdjian & Raine, 2006). 

O altă corelație semnificativă este și cea dintre dependența 
de droguri și caracterul sadic (r = .58), iar dependența de 
droguri influențează parțial relația dintre factorii de risc și 
sadic. Studierea acestui construct împreună cu dependența 
de droguri se regăsește într-o măsură limitată în literatura de 
specialitate, fiind un comportament adictiv plasat în zona 
sexualității, aspect confirmat și de către Kingston și Yates 
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(2008). În ceea ce privește dependența de substanțe, sadicul 
se îndepărtează ușor din sfera sexualității și se orientează 
mai mult spre agresivitate, lucru vizibil și în corelația 
semnificativă dintre acesta și comportamentul antisocial (r = 
.69). Deși există similitudini între sadic și antisocial și la 
nivelul factorilor de risc, acestea se comportă diferit sub 
influența mediatorului. 

Al treilea rezultat demonstrează influența parțială pe care 
dependența de droguri o are asupra relației dintre factorii de 
risc și comportamentul bipolar, acesta din urmă având o 
corelație semnificativă cu dependența de droguri (r = .36), 
dar nu la fel de puternică precum au avut celelalte două 
constructe. Un studiu experimental realizat pe populația 
italiană a demonstrat că nu există nicio diferență între 
consumatorii de droguri și consumatorii de droguri 
diagnosticați cu tulburare bipolară în ceea ce privește motivul 
sau frecvența consumului de substanțe (Bizzarri, Sbrana, 
Rucci, Ravani, Massei, Gonnelli, Cassano, 2007), astfel, nu 
se poate cunoaște influența sau contribuția tulburării bipolare 
de sine stătătoare în această relație. 

4.1. Concluzii 

Așa cum am menționat anterior, rezultatele au arătat că 
dependența de droguri are un efect mediator asupra relației 
dintre factorii de risc și comportamentul antisocial, sadic și 
bipolar, având o mai mare influență asupra 
comportamentului antisocial în comparație cu celelalte două, 
dar și o corelație semnificativă cu acesta. O altă legătură a 
eșantionului utilizat în acest studiu cu eșantioane diferite din 
literatura științifică (Trull et. al., 2010) este că din totalul 
persoanelor diagnosticate cu tulburările de personalitate 
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menționate în studiu (113), peste 50% sunt diagnosticați și 
cu o tulburare de consum de droguri (55.8%). 

4.2. Implicații practice 

Rezultatele prezentate în acest studiu ar putea reprezenta 
un punct de referință privind strânsa interacțiune dintre 
consumul de droguri, factorii de risc și tulburările de 
personalitate. Lipsa literaturii de specialitate sau literatura 
redactată cu mult timp în urmă reprezintă o oarecare 
îngrijorare cu privire la strategiile care pot fi adoptate pentru 
ameliorarea consumului de droguri din prezent. O problemă 
precum adicția nu poate fi tratată singular, aceasta corelează 
cu numeroase alte constructe aşa cum e prezentat și în acest 
studiu, iar gândul că aceasta ar putea fi oprită este lipsit de 
raționalitate, însă prin o mai bună înțelegere a felului în care 
factorii de risc potențeză atât adicția de droguri, cât și 
dezvoltarea tulburărilor de personalitate, s-ar putea crește 
gradul de educație și s-ar putea modifica perspectiva 
oamenilor asupra comportamentelor deviante. Influența 
totală a dependenței de droguri asupra relației dintre factorii 
de risc și comportamentul antisocial poate avea un impact 
asupra dezvoltării strategiilor psihoterapeutice de a gestiona 
felul în care factorii de risc sunt resimțiți de un individ cu 
tendințe antisociale pentru a putea dezvolta mecanisme de 
coping eficiente. Totodată, acest studiu a fost realizat pe un 
eșantion extras din populația românească unde studiile 
privind dependența de droguri și interacțiunea acesteia cu 
tulburările de personalitate sunt în număr restrâns, iar 
abordările au în mare parte o viziune medicală sau socială, 
nu una psihologică. 
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4.3. Limite și direcții viitoare 

Pe lângă contribuțiile aduse, acest studiu prezintă și o serie 
de limite care pot lua rolul unor direcții viitoare. În primul rând, 
acesta este un studiu transversal și îi lipsește un eșantion 
separat care să fie format din persoane ce nu consumă sau 
nu au consumat droguri pentru a putea observa impactul 
adus de dependența de droguri și diferența de rezultate între 
eșantioane. În al doilea rând, o altă limită a studiului este 
faptul că nu toți participanții au un diagnostic psihiatric privind 
consumul de droguri, dacă tot eșantionul ar fi fost format din 
persoane diagnosticate ar fi putut fi reprezentativ într-o mai 
mare măsură pentru sfera clinică. 

4.4. Concluzii sumare 

În concluzie, acest studiu confirmă într-o mare măsură ceea 
ce a fost menționat în literatura de specialitate, aduce în plus 
și o redirecționare a atenției asupra comportamentului sadic, 
dar și trei perspective diferite asupra dependenței de droguri 
prin prisma factorilor de risc și a celor trei tulburări de 
personalitate menționate de-a lungul lucrării. 
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Cum influențează stilurile de atașament satisfacția în 
relația de cuplu 

Onofrei Anca Gabriela 

Atașamentul 

Psihologul britanic John Bowlby a fost primul teoretician al 
atașamentului, descriind atașamentul ca o „legătură 
psihologică durabilă între ființele umane” (Bowlby, 1982, p. 
665). Mai mult, Bowlby a văzut atașamentul ca un produs al 
proceselor evolutive (Draper & Belsky, 1990).  Ainsworth s-a 
extins asupra cercetărilor lui Bowlby și a descris trei stiluri 
majore de atașament: atașament securizant, atașament 
ambivalent-nesigur și atașament evitant-nesigur (Ainsworth 
& Bell, 1970). Mai târziu, cercetătorii Main și Solomon (1986) 
au adăugat un al patrulea stil de atașament numit atașament 
dezorganizat-nesigur bazat pe propriile cercetări (Main & 
Solomon, 1986). 

Tipuri de atașament 

Atașamentul ambivalent: copiii devin foarte îndurerați când 

părintele pleacă. Stilul de atașament ambivalent este 
considerat neobișnuit, afectând aproximativ 7–15% dintre 
copiii din S.U.A. Ca urmare a disponibilității precare a 
părinților, acești copii nu pot depinde de îngrijitorul lor primar 
pentru a fi acolo când au nevoie (Lyons-Ruth, 1996). Acest 
stil de atașament generează anxietate, nesiguranță și frică. 

Atașamentul evitant: copiii cu un atașament evitant tind să 

evite părinții sau îngrijitorii, nemanifestând o preferință între 
un îngrijitor și un străin. Acest stil de atașament ar putea fi 
rezultatul îngrijitorilor abuzivi sau neglijenți. Copiii care sunt 
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pedepsiți, pentru a se baza pe un îngrijitor vor învăța să evite 
să caute ajutor în viitor (Lyons-Ruth, 1996). Acest stil de 
atșament poate genera pe viitor: anxietate, fobie socială, 
evitarea celorlalți. 

Atașamentul dezorganizat: copiii afișează un amestec 

confuz de comportament, părând dezorientați, amețiți sau 
confuzați. Ei pot evita sau rezista părintelui. Lipsa unui model 
clar de atașament este probabil legată de comportamentul 
îngrijitor inconsistent. În astfel de cazuri, părinții pot servi atât 
ca sursă de confort, cât și de teamă, ceea ce duce la un 
comportament dezorganizat (Lyons-Ruth, 1996). Acest stil 
de atașament poate genera pe viitor tulburări de 
personalitate precum borderline. 

Atașamentul sigur: copiii care pot depinde de îngrijitorii lor 

manifestă suferință atunci când sunt separați și bucurie când 
sunt reuniți. Deși copilul poate fi supărat, se simte sigur că 
îngrijitorul va reveni (Lyons-Ruth, 1996). 

Relația de cuplu 

Cuplul reprezintă o structură bipolară, de tip biopsihosocial, 
bazată pe interdeterminism mutual - partenerii se satisfac, se 
stimulează, se dezvoltă  și se realizează ca individualități 
biologice, afective și sociale, unul prin intermediul celuilalt 
(Mitrofan,1998). 

Tipuri de cupluri 

Cuplul conflictual: partenerii se află într-o dispută 
permanent, dar provocările lor vizează reanimarea pasiunii, 
astfel, partenerii găsesc un echilibru în conflict (Olson & 
Fowers, 1993). 
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Cuplul Pygmalion: cel al investirii inegale. Unul dintre 
parteneri se deschide în fața celuilalt, partenerul se hrănește 
din aceste deschideri, își dezvoltă identitatea, fără a oferi 
prea multe în schimb (Olson & Fowers, 1993). 

Cuplul de tip Tristan și Isolda: este tipul de cuplu ce 

trăiește în osmoză, pentru ca pasiunea celor doi să nu se 
termine tragic, trebuie ca aceștia să renunțe în a se privi cu 
dragoste sau să înceteze să se privească prin ochii celorlalți 
(Olson & Fowers, 1993). 

Cuplul asociativ: le permite partenerilor să obțină rezultate 

deosebite, imposibil de atins individual (Olson & Fowers, 
1993). 

Satisfacția relației de cuplu 

„Satisfacția relației romantice corespunde judecății unei 
persoane cu privire la pozitivitatea relației sale” (Arriaga, 
2001, p. 758). Niveluri ridicate de satisfacție în relațiile 
romantice sunt asociate cu rezultate importante, incluzând o 
stabilitate a relației mai mare și rate mai mici de dizolvare a 
relațiilor (Gottman & Levenson, 1992) și niveluri mai mari de 
bunăstare și sănătate mentală (Prigerson et al., 1999). 
Caracteristicile de personalitate ale partenerilor romantici pot 
contribui la nivelul lor de satisfacție în relația de cuplu. 

Stilurile de atașament și satisfacția în relația de cuplu 

Atașamentul reprezintă un factor important în alegerea 
partenerului și totodată, un factor cheie al funcționării relației. 
Studiile au demonstrat faptul că partenerii cu același stil de 
atașament nu manifestă satisfacție în relația de cuplu 
(Kirkpatrick & Davis, 1994). 
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Stilul de atașament evitant a fost investigat de cercetătorii în 
domeniu iar aceștia au demonstrat faptul că un stil de 
atașament evitant conduce la nemulțumire privind satisfacția 
în relația de cuplu (Feeney & Noller, 1990; Ebrahimi & 
Kimiaei, 2014). 

Atașamentul sigur a fost corelat cu satisfacții în ceea ce 
privește relația de cuplu potrivit cercetărilor din acest 
domeniu. Partenerii cu un stil de atașament sigur s-au 
declarat mulțumiți de relația de cuplu, de partener și de stilul 
de viață pe care îl au în relație (Ebrahimi & Kimiaei, 2014; 
Aminpour et al., 2016). 

Atașamentul dezorganizat la vârsta adultă adaugă un alt 
element sistemului de atașament pentru adulți. Propunem 
ca, spre deosebire de evitarea și anxietatea, caracteristica 
centrală a dezorganizării la vârsta adultă este o frică de 
figurile de atașament romantic în general. Teama 
partenerului este un tip de frică mai elementar și mai 
omniprezent, ca „frică fără soluție” (Main & Solomon, 1990). 
Astfel, partenerii cu un stil de atașament dezorganizat 
manifestă frică justificată sau nu cu privire la partener și 
acțiunile acestuia, totodată declară faptul că această frică a 
lor duce la certuri, conflice și insatisfacție în relația de cuplu 
(Paetzold, 2015). 

Concluzii 

În urma revizuirii principalelor informații din literatura de 
specialitate, reiese faptul că stilul de atașament al 
partenerilor determină buna funcționare a relației, evoluția 
celor doi parteneri fiind determinată de satisfacția sau nu a 
relației. Când cei doi formează un cuplu, aceștia se dezvoltă 
simultan, se dezvoltă individual și împreună, în același timp. 
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Relația lor este caracterizată de cele 3 componente ale 
dragostei: intimitate, pasiune și implicare (Stenberg 1988), 
astfel, după cum arată și studiile, cei doi trebuie să manifeste 
un stil de atașament sigur pentru a putea avea o relație de 
cuplu funcțională în toate aspectele. 
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Influența tehnicilor de relaxare asupra emoțiilor pozitive 

Necula Cristina Nicoleta 

Introducere 

În ultima perioadă, tot mai mulți cercetători din domeniul 
psihologiei abordează tema emoțiilor pozitive, astfel acestea 
au devenit un subiect de mare importanță. Conceptul de 
emoții pozitive a apărut odată cu definirea psihologiei 
pozitive, introdusă în anul 2000 de către președintele 
American Psychological Association, Martin Seligman, în 
introducerea ediției speciale din ianuarie a revistei American 
Psychologist. Acesta susținea că psihologia pozitivă este 
reprezentată de o oportunitate remarcabilă de a face lucrurile 
în mod diferit, de a pune întrebările care merită adresate 
despre condiția umană și despre societate și care oferă 
răspunsurile adecvate (Seligman, 2002). S-a demonstrat că, 
deși emoțiile pozitive sunt printre cele mai frecvente 
experiențe umane, ele au devenit obiect de studiu recent, 
deoarece relevanța lor nu este clară, cel puțin nu ca a 
emoțiilor negative, care sunt importante atât din punct de 
vedere clinic, cât și sub aspect motivațional  (David, 2017). 
În consecință, a apărut un nou model de emoții care să 
descrie forma și funcția unui subset de emoții pozitive, printre 
care bucurie, interes, fericire, admirație, speranță, iubire, 
calm, recunoștință, mulțumire. Acest model nou exprimă 
faptul că emoțiile pozitive îmbunătățesc lărgirea repertoriului 
momentan de acțiune al gândirii unui individ, care la rândul 
său este relaționat cu îmbunătățirea resurselor fizice, 
intelectuale sau sociale ale individului. De aceea, atunci când 
se confruntă cu probleme de viață, cei care trăiesc și emoții 
pozitive găsesc mai mult sens în problemele cu care se 
confruntă. Teoria și constatările susțin că această capacitate 
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de a explora și experimenta emoțiile pozitive poate fi o forță 
fundamentală umană centrală pentru înflorirea și extinderea 
studiului umanității (Fredrickson, 1998). Experiențele 
emoțiilor pozitive sunt esențiale pentru natura umană și 
contribuie bogat la calitatea vieții oamenilor (Diener & 
Larsen, 1993; Myers & Diener, 1995). Cercetări anterioare 
susțin că o viață emoțională echilibrată este la fel de 
importantă pentru indivizi precum o dietă sănătoasă, exerciții 
fizice realizate des, alcool sau alte plăceri. Un stil de viață 
sănătos este un instrument foarte util pentru prevenirea 
amenințărilor inevitabile pentru sănătate și pentru 
supraviețuirea omului modern. Așadar, oamenii de știință au 
descoperit că asemenea unei diete echilibrate, menținerea 
unei capacități pozitive întărește sistemul nostru imunitar, 
însă totodată lărgește și gândirea noastră pozitivă, astfel 
devenim mai motivați, în acest mod intensificându-se emoții 
pozitive precum calmul, mulțumirea, chiar fericirea (Ciomag, 
2016). 

Având în vedere cele menționate mai sus, putem constata 
că există dovezi și motivații pentru cercetarea relației dintre 
tehnicile de relaxare și emoțiile pozitive. Astfel, scopul 
acestui studiu a fost acela de a identifica și examina măsura 
în care tehnicile de relaxare se află în legătură cu 
determinarea apariției emoțiilor pozitive. Bazat pe studiile 
anterioare, ne așteptăm ca între tehnici de relaxare și emoții 
pozitive să existe o asociere, nivelul apariției de emoții 
pozitive fiind influențat în mare măsură de aplicarea unor 
metode de relaxare asupra unor subiecți. 
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Capitolul 1. Aspecte teoretice 

În perioada contemporană, un rol important pentru o viață cât 
mai sănătoasă a unui individ o reprezintă tehnicile de 
relaxare. Din acest motiv, un număr vast de cercetători în 
psihologie, dar și din alte domenii, precum cei din științele 
sociale, au abordat acest subiect pentru a-i defini atât 
obiectivele, cât și finalitatea, rolul acestor tehnici. Au fost 
descoperite extrem de multe modalități de relaxare, care pot 
fi adaptate pentru fiecare individ. Unele tehnici de relaxare 
nu se potrivesc unui anumit tip de personalitate, însă altei 
tipologii este foarte posibil să i se potrivească, să aibă 
beneficii asupra acestei persoane. Câteva tehnici de 
relaxare vor fi menționate pe parcursul lucrării, acestea fiind 
asociate cu realizarea unor experiențe ce conduc la trăirea 
unor emoții pozitive. Tehnicile de relaxare cele mai frecvente 
sunt reprezentate prin unele stări de conștiință modificată. S-
a demonstrat că stările de conștiință prezintă „configurația 
elementelor componente ale conștiinței (psihologice sau 
neurologice), așa cum se prezintă ea la un moment dat și 
pentru o perioadă determinată de timp” (Zlate, 2009). Astfel 
de stări de conștiință modificată sunt: starea de veghe, vise, 
somn, extaz, ultima fiind prezentă în marile inspirații 
contemplative (Anne Chassaing, 1977 citat în Zlate, 2009). 
Printre cele mai frecvente stări de relaxare găsim tehnici 
terapeutice, cum ar fi meditația, hipnoza sau unele substanțe 
psihoactive. O modalitate de relaxare s-a demonstrat a fi 
amnezia senzitivo-motorie, un program de reeducare neuro-
motorie.  Programul de exerciţii pentru atenuarea sau 
vindecarea amneziei senzitivo-motorii se bazează pe studii 
prezentate pentru prima dată în SUA. Cercetătorul propune 
tehnici care sunt capabile să antreneze modificări în zonele 
senzitivo-motorii ale scoarţei cerebrale, ducând la un control 
mai bun al sistemului neuromioartrokinetic. „Programul este 
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orientat spre antrenarea modificărilor din zonele senzitivo-
motorii ale scoarţei cerebrale pentru a păstra controlul pe 
care persoana îl exercită asupra sistemului neuromuscular. 
Din moment ce se adresează creierului, aceste exerciţii 
trebuie făcute cu maximum de participare conştientă şi 
concentrare. Este vorba despre un antrenament progresiv 
centrat pe zonele corpului atinse de ASM. Primele patru 
exerciţii pregătesc la sensibilizarea şi la controlul muşchilor 
regiunii centrale a corpului (CGG). Următoarele două seturi 
se adresează zonelor periferice: coloana cervicală, membre, 
iar ultimele două seturi de exerciţii acţionează asupra a două 
funcţii principale: respiraţia şi mersul, tipic afectate de 
amnezia senzitivo-motorie” (Feldenkrais, 1975 citat în 
Șerbescu, 2008). Hipnoza este una dintre cele mai complexe 
tehnici de relaxare. Acest fenomen a fost pus multă vreme în 
domeniul magiei pentru că fascinează prin inedit, fiind 
introdusă în rândul fenomenelor parapsihologice, cât și în 
rândul celor patologice. „Hipnoza reprezintă o manifestare 
conștientă și inconștientă, de detașare și de atașare, de 
comportament simulat și autentic în același timp˝ 
(Gheorghiu, 1977 citat în Zlate, 2009).  Hipnoza a fost 
definită atât ca stare, dar și ca nonstare. Astfel, cercetătorii 
care susțin hipnoza ca stare, o mențin ca inductoare a unei 
stări unice de conștiință, pe când teoreticienii nonstării susțin 
că hipnoza nu este o stare fiziologică distinctă, aceștia 
considerând că importantă este puterea și calitatea influenței 
sociale a hipnozei și nu transa stării modificate de conștiință 
(Kassin, 1995 citat în Zlate, 2009). Michaux a demonstrat 
existența a patru tipuri de reprezentări sociale ale hipnozei, 
și anume: forma somnambulică; forma pseudoletargică, 
caracterizată prin pasivitate mare care limitează oarecum 
sugestibilitatea persoanei aflată în transă; forma cataleptică, 
caracterizată prin capacitatea de expresie verbală și 
menținerea tonusului motor; forma letargic-trează, 
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individualizată prin păstrarea nivelului ridicat de activitate 
conștientă. Astfel, autorul a constatat că „între fenomenul 
real al hipnozei și reprezentarea lui socială există un mare 
decalaj” (Michaux, în Chertok, 1984, citat în Zlate, 2009). 
Hipnoza este un fenomen complex, concomitent constând 
într-o interacțiune socială între subiect și hipnotizator și o 
stare de conștiință modificată care implică mecanisme 
cognitive de bază care stau la baza percepției, memoriei și 
gândirii. În acest studiu a fost abordată problema relației de 
hipnoză și sugestie și modul în care acestea sporesc 
experiențele emoționale. Hilgard a demonstrat că hipnoza 
reflectă activarea funcționării sistemelor de control cognitiv 
subordonat într-o ordine ierarhică. Potrivit teoriei de 
neodisociere a lui Hilgard, atunci când sugestia hipnotică 
devine operantă, comportamentul sugestiv este caracterizat 
de o influență redusă a controlului și voinței executive și de 
o activitate sporită a sistemelor de control subordonate, 
astfel că  activitatea automată produce răspunsul sugerat. 
Rezultatul este o diviziune a conștiinței, adică sistemul 
executiv de control devine ignorant față de activitățile 
intenționate efectuate de sistemul subordonat și, prin 
urmare, trăiește aceste activități ca involuntare. Acest model 
presupune că hipnoza modifică funcționarea cognitivă 
normală și că o astfel de modificare este reflectată în ambele 
comportamente și experiențe, de exemplu în amnezie, 
precum și în funcțiile psihofiziologice. Kihlstrom, în revizuirea 
articolului privind „inconștientul cognitiv”, definește 
fenomenele de hipnoză ca o categorie de „cunoștințe 
declarative subconștiente” și invocă acest concept de 
fenomene de disociere. În anumite fenomene de hipnoză în 
care disocierea funcționează, reprezentările mentale pe 
deplin activate de intrările perceptuale sunt rezidente în 
memoria de lucru și, prin urmare, sunt disponibile pentru 
introspecție, însă par a fi temporar părăsite și inaccesibile 
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pentru conștientizarea acestora (Hilgard, 1986 citat în De 
Pascalis, Ray, Tranquillo, D’Amico, 1997). O varietate de 
studii s-a concentrat asupra diferențelor specifice în timpul 
procesării emoționale. S-a demonstrat că folosind activitatea 
alfa, se realizează o activare mai mică a activității alfa în 
partea frontală dreaptă și în zona temporală anterioară și o 
activare relativă a emisferei stângi față de cele 
asemănătoare. În experimente în care subiecții au folosit o 
procedură de inducere a dispoziției emoționale pentru a 
reaminti afecțiunile exterioare emoționale (triste, fericite, de 
depresie sau emoții sexuale) a existat o activare a regiunii 
parietale. Stenberg, în 1992 a constatat o creștere a activității 
theta în regiunea frontală dreaptă în timpul rechemării 
evenimentelor plăcute și neplăcute. Ray și Cole, 1985 au 
angajat subiecți în sarcini emoționale pozitive și negative, 
care necesită o atenție internă și externă atențională. Ei au 
descoperit că o activitate abundentă a timpului beta 16 a fost 
asociată cu o activitate pozitivă în comparație cu sarcinile 
emoționale negative. Rolul asimetriei emisferice în 
procesarea emoțională este în general acceptată, dar nu 
este încă clar cum contribuie fiecare emisferă la generarea 
stării emoționale (Ray & Cole, 1985, Sternberg, 1992, citat în 
De Pascalis et al., 1997). Subiecții au primit toate detaliile 
despre sesiunea experimentală, inclusiv despre 
echipamentul de monitorizare psihofiziologic. „Nici ipotezele 
experimentale specifice, nici nivelul lor de hipnotizabilitate nu 
au fost discutate cu subiecții. Sesiunea experimentală a fost 
efectuată între orele 15:00 și 18:30. După ce electrozii erau 
atașați, fiecare subiect se așeza într-un fotoliu confortabil, 
într-o cameră slab atenuată. În timpul sesiunii experimentale, 
hipnotizatorul și subiectul au fost în contact cu un alt 
experimentator prin intermediul unui sistem de interfonie. 
Hipnotizatorul acestei sesiuni a fost o femeie, dar nu aceeași 
persoană care anterior a evaluat susceptibilitatea și 
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sugestibilitatea hipnotică a tuturor subiecților. După o 
perioadă de relaxare de 2 minute, înregistrările fiziologice au 
început cu două perioade de repaus timp de 1,5 minute, unul 
cu ochii închiși și unul cu ochii deschiși. După administrarea 
unei inducții hipnotice înregistrate pe bandă, incluzând 
SHCS, două baze suplimentare de relaxare de 1,5 minute cu 
ochii deschiși și ochii închiși. După această perioadă, 
subiectului i s-a spus să-și țină ochii închiși și să-și 
amintească din memorie unul din cele trei evenimente 
emoționale în care a experimentat fericirea, tristețea, sau 
evenimente de relaxare neutre descrise anterior. 
Hipnotizatorul a subliniat că memoria emoțională ar trebui să 
fie experimentată cu imagini puternice vizuale și sentimente 
emoționale ca în realitate. Fiecare sarcină emoțională a durat 
2 minute. Fiecare perioadă de emoționalitate a fost 
precedată de o perioadă de odihnă de 1 minut. După ce 
aceste trei sarcini au fost finalizate, se deschid ochii. Ordinea 
liniilor de bază și a sarcinilor emoționale a fost 
contrabalansată între subiecți. Astfel, rezultatele studiului 
prezent demonstrează că există modele distincte ale EEG în 
rândul liniilor de bază care caracterizează subiecții 
hipnotizabili înalți și mici și îi diferențiază de cei susceptibili 
de înaltă și inferioară hipnotizare. În al doilea rând, 
așteptările au fost ca emoționalitatea să fie experimentată 
mai puternic de către persoane cu înaltă hipnotizare 
comparativ cu indivizii cu risc scăzut de hipnoză. În ceea ce 
privește raportul de sine, indivizii cu înaltă hipnotizare au 
raportat niveluri mai mari de experiențe emoționale decât 
indivizii cu risc scăzut. Mai mult, indivizii hipnotizabili mari au 
raportat o mai mare experiență negativă în comparație cu o 
afecțiune pozitivă, în timp ce indivizii cu risc scăzut nu au 
prezentat această diferențiere. În al treilea rând, din punct de 
vedere al procesării electrocortice a materialului emoțional, 
am constatat diferențe EEG diferențiale frontale și temporo-
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parieto-occipitale în emoționalitate. Acest lucru a fost în mod 
evident cazul persoanelor cu hipnotizare ridicată din punct 
de vedere al tristeții și al indivizilor hipnotizabili slabi și înalți 
în termeni de fericire˝ (De Pascalis et al., 1997). O serie de 
tehnici terapeutice de relaxare derivate din hipnoză sunt 
evidențiate de mari psihologi, astfel: „terapia prin sugestie 
directă vizează esențialmente trezirea simptomelor, terapia 
prin hipnoză asociată învățării bazată pe condiționarea 
comportamentală sugerată de behavioriști, metoda catartică 
ce presupune descărcarea afectelor grație retrăirii lor, fapt 
care permite sesizarea originii conflictului și dispariția 
simptomului, hipno-analiza combină hipnoza cu psihanaliza, 
așadar subiectul este introdus mai întâi într-o transă 
hipnotică profundă, pentru a se obține materialul necesar ce 
va fi utilizat apoi de psihoterapeut. Pornindu-se de la 
hipnoză, au fost imaginate o serie de tehnici derivate, cum ar 
fi training-ul autogen, relaxarea de inspirație psihanalitică, 
sofrologia sau terapiile ericksoniene și neoericksoniene˝ 
(Zlate, 2009). 

O altă tehnică de relaxare foarte eficientă este meditația, 
care mult timp a fost interpretată ca o practică religioasă, 
însă de prin anii ͗60 aceasta s-a răspândit și în occident și a 
fost inclusă în cercetările științifice. Această tehnică de 
relaxare, „reprezintă un ritual ce presupune o serie de 
exerciții menite a conduce la modificarea treptată a stării de 
conștiință. Spre deosebire de alte căi de acces ce conduc la 
relaxare, cum ar fi drogurile, dansurile extatice, ritualurile 
tribale, tipurile speciale de muzică, care presupun preocupări 
și elaborări colective speciale, chiar o oarecare înscenare și 
dramatizare, meditația este o procedură nedramatică, o 
preocupare solitară și personală a oamenilor˝ (Carrington, 
1986 citat în Zlate, 2009). Meditația este prezentată printr-un 
mod de autoimpunere, chiar deprivare senzorială și, de 
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aceea, fiind recomandat să fie practicată în condiții speciale, 
în locuri izolate. Subiectul care practică meditația este 
complet detașat de tot ceea ce se întâmplă în jur, mintea lui 
este intens pătrunsă în obiectul tehnicii și necesită un grad 
foarte ridicat de atenție. Individul se poate focusa fie pe 
anumite evenimente, fie pe obiecte specifice precum 
respirația, anumite senzații, imagini vizuale sau sunete. 
Astfel, pe măsură ce concentrarea crește, conflictele 
psihologice nerezolvate tind să iasă la suprafață, iar stările 
vagi de excitație și emoție încep să alterneze rapid cu cele 
de calmare și de bucurie. Scopul meditației nu îl reprezintă 
numai inducerea stărilor modificate de conștiință, a acelor 
stări în care subiectul își conștientizează propriile limite, ci și 
amelioararea dezvoltării sale psihologice (Zlate, 2009). 

S-a demonstrat că tehnicile de relaxare au un efect 
semnificativ asupra emoțiilor pozitive, fapt susținut de Walsh 
(1984) care asociază o importantă tehnică de relaxare, și 
anume meditația, cu inducerea unor stări și a unor emoții 
pozitive: calm, regăsire, empatie, bucurie, mulțumire. Autorul 
a conturat un tablou psiho-comportamental tipic al 
persoanelor ce practică meditația, „cele mai frecvente reacții 
fiind emoțiile intense și fugitive, episoade de hipervigilență și 
relaxare profundă, plăcere, percepții extrem de clare și 
precise (mai ales percepția timpului), procese intuitive, 
deschiderea la experiențe noi, stări de apărare și de 
autocontrol, comprehensibilitatea, scăderea pragurilor 
senzoriale și creșterea sensibilității, amplificarea gradului de 
empatie˝. Deși apar o serie de reacții negative precum 
anxietate și tensiune, ce perturbă liniștea individului, ele sunt 
sporadice și de scurtă durată, se calmează aproape spontan 
și au rolul de a elibera amintirile refulate până în acel 
moment. Subiecții care au participat la studiul realizat au 
relatat că experiențele trăite în timpul meditației sunt 
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profunde, semnificative, plăcute (Walsh, 1984, citat în Zlate, 
2009). Strategiile de autoreglare a comportamentului, 
utilizate singure sau ca modalitate suplimentară la alte tipuri 
de reglări de comportament sau la medicamente, pot oferi o 
abordare unică în tratarea tulburărilor de anxietate și sporind 
emoții pozitive. Trei strategii importante de autoreglare și 
relaxare sunt utilizate în prezent în practica clinică pentru 
tratamentul anxietății. Cercetările sugerează că toate cele 
trei joacă un rol în reducerea componentelor fiziologice și 
psihologice ale anxietății la populațiile normale și că ultimele 
două tehnici sunt eficiente în populațiile anxioase, deși cu 
eficacitate variabilă. Cercetarea tehnicilor de meditație a fost 
în mare măsură limitată la populațiile non-psihiatrice. A 
existat un studiu necontrolat al pacienților diagnosticați ca 
având nevroze de anxietate. Niciunul dintre aceste studii nu 
a utilizat un interviu clinic structurat pentru diagnosticare. Toți 
au cercetat variante ale unui anumit tip de meditație, și 
anume, meditația transcendentală, în care practicianul se 
concentrează asupra unei mantre – un cuvânt sau o expresie 
repetată în tăcere pentru a atinge o stare meditativă. Un alt 
studiu necontrolat a investigat meditația de mindfulness ca 
adjuvant al psihoterapiei pentru pacienții cu o gamă largă de 
tulburări psihiatrice, cu excepția schizofreniei și a altor 
psihoze. În acest studiu, s-a constatat că, conform atât 
autoevaluărilor pacienților, cât și evaluărilor terapeuților, a 
existat o îmbunătățire moderată într-o varietate de simptome 
psihologice, incluzând anxietate, de la început până la 
tratamentul ulterior (Kabat-Zinn, Massion, Kristeller, 
Peterson, Fletcher, Pbert, Lenderking, Santorelli, 1992)). De 
asemenea, subiecții au început să privească lumea din altă 
perspectivă, într-un mod pozitiv, fiind mulțumiți, calmi, plini 
de speranță, ceea ce dovedește că meditația are un efect 
benefic asupra emoțiilor pozitive (Kabat-Zinn, et.al., 1992). 
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Substanțele psihoactive, drogurile reprezintă poate cea mai 
cunoscută metodă de relaxare, dar oare cum acționează 
asupra indivizilor? Au efecte asupra emoțiilor pozitive? Zlate 
(2009) susține că substanțele psihoactive au o influență 
enormă asupra emoțiilor subiectului, inducându-i acestuia o 
serie de simptome ce îl relaxează. Substanțele depresive 
sau sedativele produc efecte inhibitoare, de calmare și de 
potolire. Alcoolul este cel mai frecvent folosit sedativ, care 
dacă este consumat în exces transformă efectele pozitive în 
negative, ducând la acte necugetate. Însă, consumat în doze 
minime, alcoolul are efecte excitante, crește încrederea în 
sine a subiectului, produce o senzație de bine, o stare 
euforică, mărește expresivitatea afectivă. „Substanțele 
narcotice diminuează sensibilitatea fizică și capacitatea de a 
răspunde la stimuli. La început produc o senzație de bine, 
descrisă ca o plăcere intensă similară orgasmului, reduc 
anxietatea, conduc la starea de euforie, de detașare 
(consumatorii lor declară că uită de necazuri). Substanțele 
stimulatoare măresc arousal-ul și produc efecte psihologice 
imediate. Amfetamina crește încrederea de sine, scade 
starea de oboseală și crește capacitatea de schimbare a 
individului. Substanțele de tip canabis, cum ar fi marijuana, 
facilitează comunicarea interpersonală, exacerbează 
percepțiile și se acompaniază cu o stare de bine și de 
euforie. Hașișul produce stări euforice, expresive, exaltări ale 
simțului umorului, spiritului și sensibilității, alterarea 
percepției timpului și spațiului. Dozele mari conduc la crize 
de depersonalizare”. Autorii vremii susțin că drogurile nu 
acționează asupra personalității pentru a o modifica. 
„Experimentarea ocazională a unui drog lasă tot atât de 
puțină urmă permanentă asupra eului intim al individului cât 
lasă un mic dejun cu pâine prăjită și gem… Drogul nu 
schimbă personalitatea și, după cât se pare, nici terapeutul, 
care doar îl ajută pe pacient să accepte propria sa 
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personalitate așa cum e delimitată de gene, de pragul său de 
maturație și de experiența sa din primii ani”(Joyce, 1973 citat 
în Zlate, 2009). Pe de altă parte, somnul este cea mai bună 
tehnică pentru a relaxa organismul. Fiecare individ are 
nevoie de somn pentru a-și reface energiile, pentru a evita 
epuizarea”. Hess, (1965) determină rolul somnului ca fiind „o 
funcție fiziologică integrală, un fenomen fundamental pozitiv, 
deoarece reîmprospătează organismul și previne 
epuizarea”. Privarea de somn se asociază cu apariția de 
confuzii, dezorientare, iritabilitate și, deși el îndeplinește 
funcții vitale și este necesar și benefic pentru organism, 
prelungirea lui ar conduce la transformarea lui într-o piedică 
în calea existenței omului (Ephorn & Carrington, 1970 citat în 
Zlate 2009). Evoluții recente în psihologia socială care 
implică abordări discursive, precum și literatura tot mai mare 
în psihologia antropologică care examinează sistemele de 
emoție din alte culturi, au modificat modul în care 
conceptualizăm și înțelegem psihologia emoțiilor. În special, 
teoria constructivistă socială sugerează că emoțiile nu ar 
trebui să fie considerate entități abstracte cum ar fi „furie”, ci 
mai degrabă momente reale ale sentimentelor emoționale și 
expuneri în anumite situații dintr-o anumită cultură. Aceste 
sentimente și expuneri emoționale nu sunt considerate a 
reprezenta stările interne ale unui individ care duc la reacții 
fiziologice la stimulii de mediu. Mai degrabă, ele sunt afișări 
semnificative care sunt considerate emoționale când sunt 
exprimate expresii ale judecății și, în multe cazuri, modalități 
de realizare a anumitor acte sociale (Harré & Gillett, 1994 
citat în Sloboda & O’Neill, 2001). În ciuda recunoașterii din 
ce în ce mai mari a faptului că experiența noastră de emoție 
este strâns legată de lumea socială și de structurile și 
practicile folosite pentru înțelegerea acestei lumi, avem 
tendința să ne gândim la emoțiile noastre ca experiențe 
personale, „private”, mai ales dacă nu implică afișări 
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emoționale „publice”. De exemplu, atunci când ne simțim 
furioși, s-ar putea să experimentăm furia noastră ca o emoție 
privată care poate sau nu poate fi „acționată” în ceea ce 
facem sau spunem. Potrivit lui Harré și Gillett (1994), trebuie 
să ținem seama atât de sentimentele emoționale, cât și de 
expuneri ca parte a unei serii de evenimente bazate pe 
convenții și reguli care depind nu numai de înțelegerea 
comună a limbajului, ci și de un fundal comun de cunoaștere 
și convingeri (Harre & Gillett, 1994). 

Două dintre tehnicile de relaxare cele mai des folosite de 
întreaga populație, datorită modului simplu de utilizare, sunt 
reprezentate de stimulii vizuali și anume, imagini, desene și 
stimulii auditivi, mai exact sunetele muzicale ce sunt menite 
să conducă la relaxarea indivizilor (Altenmüller, Schürmann, 
Lim, Parlitz, 2002). În acest sens, a fost realizat un studiu 
pentru a se demonstra dacă imaginile vizuale împreună cu 
fragmente din muzica clasică au efecte asupra emoțiilor 
subiecților și dacă aceștia încep să aibă emoții pozitive. 
Astfel, cercetătorii au ales ca participanți 24 de femei 
dreptace, majoritatea studente la psihologie, biologie sau 
medicină. Au fost alese doar femei, deoarece se știe că acest 
tip de reacții emoționale sunt mai puternice la subiecții de 
gen feminin decât la cei de gen masculin. Toți participanții la 
acest experiment au fost supuși unei evaluări fiziologice 
pentru a examina dacă au boli fizice, tulburări psihice, dacă 
au folosit în ultima perioadă medicamente, droguri, dacă sunt 
dependente de jocuri video sau de alcool, sau dacă suferă 
de depresie sau anxietate. Acestora li s-au dat apoi toate 
instrucțiunile, au fost informate despre tot ceea ce va urma 
să se întâmple și, mai ales, au fost informate cu privire la 
dreptul lor de a întrerupe participarea la experiment de 6 ori. 
Stimularea muzicală a constat din fragmente alese din 
simfoniile lui Gustav Holst, Samuel Barber și Beethoven, 
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deoarece acestea au un ritm specific astfel încât extrasul lui 
Holst a fost ales pentru a evoca teama, cel al lui Barber a fost 
pentru a-i determina pe subiecți să scape de tristețe, iar 
fragmentul din Beethoven era destinat pentru a evoca 
fericirea. Diferite experimente psihologice și psihofiziologice 
au arătat că aceste fragmente sunt capabile să unească cele 
trei emoții de bază menționate mai sus. Stimularea vizuală 
constă în 48 de imagini din aceleași trei categorii emoționale 
ca și stimulii muzicali: frică, fericire și tristețe. Imaginile au 
fost prelucrate din Sistemul Internațional de Imagistică 
Afectivă (IAPS) sau au fost colectate de către cercetător. 
Erau imagini care exprimau teama, ca de exemplu o ilustrație 
în care un om atacă o femeie cu un cuțit sau un bărbat care 
îndreaptă un pistol către mulțime; imagini care exprimau 
fericirea sunt cele în care un bărbat ține în brațe un copil care 
zâmbește, un atlet prezentat într-o victorie sau copii care se 
joacă în parc. Scene triste erau, de exemplu, cele în care un 
băiat plângea în fața unei case distruse sau un cuplu care 
stătea în picioare lângă o piatră de mormânt. Cele două 
modalități de stimulare (auditive și vizuale) au fost prezentate 
timp de 70 de secunde, fie combinate împreună, fie separat. 
Aât modalitățile de stimulare cât și cele trei emoții diferite au 
fost prezentate într-o ordine contrabalansată și pseudo-
aleatoare pentru a controla cu atenție efectele ordinii și 
obiceiurilor. Fiecare imagine emoțională a fost afișată pentru 
4.375 secunde prin 16 imagini din aceeași categorie 
emoțională. Fragmentele de muzică au fost lăsate pe 
întreaga durată a experimentului. Rezultatele evaluărilor au 
arătat în mod clar capacitatea subiectului de a experimenta 
stimulii. Mai important, experiența emoțională a fost cea mai 
precisă și pronunțată în condițiile combinării stimulilor vizuali 
cu cei auditivi, intermediară doar în imagine și cea mai 
neclară în condițiile de sunet. Atât măsurătorile psihologice 
(gradul de implicare), cât și măsurătorile de intensitate 
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respiratorie fiziologică au relevat măsuri în condiții combinate 
și sănătoase. Rezultatele condițiilor de imagine au sugerat o 
experiență emoțională semnificativ redusă atât subiectiv cât 
și fiziologic, în ciuda clarității conștiente a percepției. În 
concluzie, s-a demonstrat în final că emoțiile pozitive din 
imaginile fericite au fost mai des manifestate decât cele de 
frică și de tristețe (Baumgartner, Esslen & Jäncke, 2005). 

A fost realizat un alt studiu privind ascultarea de muzică în 
viața de zi cu zi și influența acesteia asupra emoțiilor 
subiectului. Metoda este cunoscută sub numele de Metoda 
de eșantionare a experienței (ESM) și implică participanții 
purtând pagini electronice cu ei în orice moment în timpul 
orelor de veghe. Pagerul este conectat la un computer 
programat pentru a apela participanții la intervale 
programate. În acest studiu, participanții au fost pagerați o 
dată în fiecare interval de două ore între 08:00 și 22:00. 
Sincronizarea exactă a unui apel în cadrul fiecărui bloc de 
două ore a fost determinată aleator. Pe fiecare participant, la 
pager au fost rugați să oprească ceea ce făceau de îndată 
ce a fost posibil și să completeze o pagină a unei broșuri de 
răspuns, despre care au fost rugați să le transmită tot timpul. 
Dacă nu a existat nici o experiență muzicală în acea 
perioadă, participanții au completat broșura cu privire la 
activitatea care ar avea loc când suna pagerul. Cei opt 
participanți la studiu au fost toți adulți non-muzicieni cu vârste 
cuprinse între 18 și 40 de ani care studiau sau lucrau la 
instituția cercetătorilor. Fiecare purta un pager cu ei pentru o 
perioadă de o săptămână. Analizele datelor colectate au 
furnizat informații destul de revelatoare despre utilizarea 
muzicii de zi cu zi. În primul rând, 91% dintre paginări au dus 
la completarea unei pagini a broșurii. Aceasta a sugerat un 
nivel ridicat de respectare și implicare în această sarcină pe 
o perioadă extinsă de timp. De asemenea, metoda a oferit o 
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imagine aproape completă a experiențelor muzicale și non-
muzicale ale fiecărui participant într-o săptămână normală 
(niciunul dintre participanți nu a raportat săptămâna în cauză 
neobișnuită sau atipică). O a doua constatare majoră a fost 
că 44% dintre toate episoadele au implicat muzică. Cu alte 
cuvinte, a existat o probabilitate de 44% ca muzica să fie 
experimentată în orice perioadă de două ore. La finalul 
fiecărei pagini din broșură, participanții trebuiau să scrie ce 
emoții simțeau în timp ce ascultau muzică, astfel că s-a putut 
constata că în momentele în care ascultau muzică, subiecții 
erau mai fericiți, plini de viață, aveau o stare de bine 
psihologic (Sloboda & O’Neill, 2001). 

A fost realizată o cercetare despre cum influențează arta 
vizuală emoțiile, explorează implicațiile teoriilor de evaluare 
a emoției pentru studiul interesului ca o emoție relevantă 
pentru estetică. Participanții au văzut imagini ale artei vizuale 
experimentale moderne și au evaluat fiecare imagine pentru 
interes și pentru aprecieri de complexitate și înțelegere. 
Modelarea pe mai multe niveluri a evaluat efectele în cadrul 
fiecărei evaluări asupra interesului. Așa cum a fost prezis de 
teoriile de evaluare, ambele evaluări au anticipat în mod 
semnificativ și puternic interesul la nivel de persoană. 
Relațiile personale nu au fost moderate de diferențele 
individuale relevante pentru interesul în artă, de exemplu, 
curiozitatea trăită (Silvia, 2005). 

Estimările emoțiilor din rapoartele de vis variază foarte mult. 
Unele studii precoce au sugerat că emoțiile din vise au fost 
atât rare, cât și lipsite de semnificație. Un studiu citat pe larg 
(Snyder, 1970, citat în Nielsen, Deslauriers & Baylor, 1991) 
a concluzionat că emoția este de obicei absentă în timpul 
visului, care apare în mai puțin de 35% din rapoarte, sau vag 
în calitate atunci când apare. Un alt studiu a constatat emoție 
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în doar 12,5% din rapoartele de analiză de laborator 
(McCarley & Hobson, 1979, citat în Nielsen, Deslauriers & 
Baylor, 1991). Cu toate acestea, în studiile mai recente în 
care participanții la laborator au fost cercetați direct pentru 
conținutul emoțional sau li s-a permis să evalueze emoțiile în 
rapoartele lor, emoțiile au fost mai frecvente, de ordinul a 70-
75% (Foulkes, Kerr, Sullivan & Brown, 1988, Strauch, 1988, 
Strauch & Meier, 1989, Strauch, Loepfe & Meier, 1987, 
Deslauriers, 1990). Studiile de vise, în care participanților li 
s-a oferit o versiune adaptată a Scalei Emoțiilor Diferențiale 
(1977) a sugerat frecvențe și mai mari ale emoțiilor (Stairs & 
Blick, 1979; Howe & Blick, 1983, citat în Nielsen, Deslauriers 
& Baylor, 1991). Doi factori metodologici pot explica aceste 
estimări foarte diferite ale emoțiilor din vise. În primul rând, 
în studiile anterioare, participanții nu au fost întrebați în mod 
specific despre emoții. Astfel, aceștia au putut omite în mod 
inadvertent descriptorii emoționali din rapoartele lor de vis. În 
al doilea rând, în studiile timpurii, cercetătorii independenți 
au evaluat conținutul emoțional, o procedură cunoscută că 
se corelează prost cu evaluările participanților (Sandler, 
Kramer, Trinder și Fishbein, 1970, Stairs & Blick, 1979, citat 
în Nielsen, Deslauriers & Baylor, 1991). În schimb, atunci 
când participanții înșiși raportează emoții sau li se dau scale 
specifice pentru a-și evalua emoțiile, frecvența emoțiilor este 
mult mai mare. De asemenea, este demn de remarcat faptul 
că unele studii au descoperit că emoțiile negative sunt mai 
răspândite decât emoțiile pozitive din rapoartele de vis. 
Dovezile de mai sus, luate împreună, sugerează că emoțiile 
pot fi mai frecvente în rapoartele de vis decât se credea 
anterior. Accesibilitatea emoțiilor în rapoartele de vis pare să 
fie îmbunătățită atunci când participanții își notează 
rapoartele, de preferință cu ajutorul unui lexicon adecvat al 
descriptorilor emoționali. Mai mult, o mare parte din emoțiile 
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visului tinde să fie negativă în ton, decât să fie prezente 
emoții pozitive (Nielsen, Deslauriers & Baylor, 1991). 

Tehnicile de relaxare sunt definite ca fiind o modalitate prin 
care indivizii se desprind de viața cotidiană, de problemele 
pe care le au și experimentează o serie de emoții ce conduc 
către starea de bine psihologic. De-a lungul timpului, 
cercetătorii din domeniul psihologiei, dar și din celelalte 
domenii, cum ar fi științele sociale au abordat această temă 
a tehnicilor de relaxare și au descoperit o multitudine de 
astfel de modalități prin care oamenii se pot relaxa. Astfel de 
tehnici de relaxare pot fi considerate unele stări de conștiință 
modificată, cum ar fi somnul și visele, hipnoza, meditația, 
biofeedback-ul sau substanțele psihoactive. Tehnici de 
relaxare pot fi considerate diversele terapii prin muzică, prin 
desen sau art-terapia, terapia cu animale, amnezia senzitivo-
motorie care este un program de reeducare neuro-motorie 
etc. Hipnoza este un fenomen complex, concomitent 
constând într-o interacțiune socială între subiect și 
hipnotizator și o stare de conștiință modificată care implică 
mecanisme cognitive de bază care stau la baza percepției, 
memoriei și gândirii. Meditația reprezintă „un ritual ce 
presupune o serie de exerciții menite a conduce la 
modificarea treptată a stării de conștiință. Biofeedback-ul 
presupune controlul conștient al funcțiilor vegetative și 
constă în folosirea unor instrumente de monitorizare care au 
rolul de a oferi subiectului informații continue despre starea 
lui internă” (Zlate, 2009). 

Emoțiile pozitive sunt răspunsuri tranzitorii, multi-sistemice la 
evaluarea favorabilă a circumstanțelor curente de viață. Deși 
emoțiile pozitive sunt printre cele mai frecvente experiențe 
umane, ele au devenit obiect sistematic de lucru recent, 
relevanța lor fiind mai puțin clară decât a celor negative, a 
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căror importanță este evidentă atât sub aspect clinic, cât și 
motivațional. În acest context, cercetătorii și-au pus 
întrebarea relevanței emoțiilor pozitive – servesc acestea un 
scop evoluționist, sunt utile supraviețuirii sau sunt doar un 
artefact, produse ale minții noastre care au apărut 
întâmplător? Conform teoriei Broaden-and-build, propusă de 
Barbara Friedrickson, emoțiile pozitive extind, lărgesc 
repertoriul cognitiv și acțional al individului. Atunci când trăim 
emoții pozitive, mintea noastră pare să fie deschisă spre un 
spectru mult mai larg de experiențe, lucru care se reflectă pe 
mai multe niveluri: motivație, atenție, procesare de informații, 
comportament. Practic, atunci când trăim emoții pozitive, 
suntem dispuși și mintea e pregătită, să ne implicăm într-o 
gamă largă de activități și nu se activează doar un răspuns 
specific, de tipul fugă sau luptă , cum se întâmplă în cazul 
emoțiilor negative. Studiile au arătat că, după inducerea unei 
emoții negative, prezentarea scurtă a unui stimul care 
produce emoții pozitive crește viteza de revenire la normal a 
activității cardiace (Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek & Finkel, 
2011). Mai mult, studii ecologice arată că, atunci când se 
confruntă cu probleme de viață, cei care trăiesc și emoții 
pozitive găsesc mai mult sens în problemele cu care se 
confruntă. În cea mai mare parte a istoriei psihologiei, 
preocuparea față de înțelegerea și reducerea suferinței 
emoționale a predominat în raport cu studierea fericirii și a 
stării de bine; lucrurile au început însă să se schimbe în anii 
1960, culminând cu apariția psihologiei pozitive, la începutul 
anilor 2000. Abordările contemporane ale fericirii în 
psihologie se încadrează în două paradigme: hedonică și 
eudaimonică. Starea de bine este definită ca efortul de a 
atinge perfecțiunea, adică de realizare a adevăratului 
potențial al persoanei. Teoria autodeterminării promovează 
și ea ideea autorealizării ca element central al fericirii, 
susținând că oamenii au tendințe înnăscute de creștere și 
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dezvoltare psihologică și că aceste tendințe stau la baza 
motivației și a integrării personalității. Teoria descrie trei 
nevoi psihologice de bază: autonomie, competență și 
relaționare, a căror satisfacere este indispensabilă pentru 
eudaimonie. Studiile arată că satisfacerea acestor nevoi este 
relaționată cu starea de bine și cu sănătatea mintală și fizică. 

Capitolul 2. Metodologia cercetării „Influența tehnicilor 
de relaxare asupra emoțiilor pozitive” 

2.1 Obiectivele cercetării 

Obiectivul cercetării este acela de a identifica și examina 
măsura în care tehnicile de relaxare se află în legătură cu 
determinarea apariției emoțiilor pozitive. Bazat pe studiile 
anterioare, ne așteptăm ca între tehnici de relaxare și emoții 
pozitive să existe o asociere, nivelul apariției de emoții 
pozitive fiind influențat în mare măsură de aplicarea unor 
metode de relaxare asupra unor subiecți. 

2.2 Ipotezele cercetării 

Ipoteza cercetării (alternativă): Tehnicile de relaxare au o 
influență semnificativă statistic asupra emoțiilor pozitive. 

Ipoteza de nul: Tehnicile de relaxare nu au o influență 
semnificativă statistic asupra emoțiilor pozitive. 

Ipotezele specifice sunt următoarele: 

H1: Meditația are o influență semnificativă statistic asupra 
emoțiilor pozitive. 
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H0: Meditația nu are o influență semnificativă statistic asupra 
emoțiilor pozitive. 

H1: Terapia prin muzică are o influență semnificativă statistic 
asupra emoțiilor pozitive. 

H0: Terapia prin muzică nu are o influență semnificativă 
statistic asupra emoțiilor pozitive. 

H1: Art-terapia are o influență semnificativă statistic asupra 
emoțiilor pozitive. 

H0: Art-terapia nu are o influență semnificativă statistic 
asupra emoțiilor pozitive. 

2.3 Metodă și participanți 

Baza de date a fost colectată în cadrul Facultății de 
Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, 
în luna mai 2018. Eșantionarea a fost randomizată, 
participanții fiind formați dintr-un grup de 30 de studenți 
voluntari din Facultatea de Psihologie și Științele Educației 
(40% bărbați și 60% femei), iar participarea a fost 
recompensată cu același serviciu, astfel încât și eu am 
participat la alte studii realizate de studenți. Participanții au 
format un lot de proveniență datorită faptului că nicio tehnică 
de eșantionare aleatorie sau stratificată nu a fost aplicată. 
Vârstele participanților variază între 18 și 35 de ani, 
participanții fiind studenți în anul 1, 2 sau 3 la Facultatea de 
Psihologie. Toți cei care au participat la acest studiu au oferit 
consimțământul pe cale verbală. 
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2.4 Designul cercetării 

Designul studiului prezent este de tip experimental. Designul 
experimental propus pentru acest studiu este unul de bază, 
de tip within subjects, deoarece a fost manipulat un singur 
factor, iar compararea rezultatelor obținute s-a făcut între 
grupe. Experimentul s-a desfășurat în aceleași condiții 
pentru toți participanții, astfel cei 30 de subiecți au completat 
la început chestionarul cu 10 itemi pentru a măsura variabila 
dependentă, și anume emoțiile pozitive. A doua zi, 
participanților li s-a explicat în ce constă experimentul 
propriu-zis, au fost asigurați de faptul că răspunsurile vor fi 
anonime și folosite doar în scop academic, iar retragerea 
este posibilă oricând fără implicații negative. După ce aceștia 
și-au dat acordul verbal pentru continuarea studiului, au fost 
supuși experimentului. Astfel, pentru a putea manipula 
variabila independentă, timp de 25 de minute, toți 
participanții au fost rugați să picteze o câmpie sau un loc din 
natură unde ar vrea să fie în acel moment, apoi să deseneze 
o poartă prin care se vede lumea ideală pentru ei, pentru a 
se putea relaxa prin pictură. După ce aceștia au terminat de 
realizat desenele, au ascultat timp de aproximativ 10 minute 
muzică de relaxare care este folosită în general pentru 
inducerea în starea de meditație. După terminarea 
experimentului, participanții au primit același chestionar ca în 
ziua precedentă și l-au completat. Subiecții au fost împărțiți 
în două grupuri: experimental și grupul de control fără ca ei 
să știe pentru a nu interveni în vreun mod negativ asupra 
variabilelor măsurate. Astfel, participanții au fost supuși unui 
chestionar de tip test-retest și au participat la un experiment 
prin care au fost relaxați prin terapia cu muzică, totodată 
conducându-i și spre o stare de meditație și prin art-terapie. 
Cercetarea aceasta a fost aprobată de comisia de etică a 
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Facultății de Psihologie și Științele Educației, din cadrul 
Universității București. 

2.5 Instrumente 

Emoțiile pozitive au fost măsurate cu ajutorul PANAS scales 
(Watson, Clark, & Tellegen, 1998). Chestionarul conține 10 
itemi care măsoară emoțiile pozitive, fiecare item având cinci 
variante de răspuns cotate pe o scală likert, unde 1= foarte 
puțin sau deloc și 5=foarte mult/extrem. De exemplu, pentru 
a indica o emoție pozitivă, chestionarul cuprinde itemi 
precum „interest”, unde răspunsul cel mai ridicat este 5 care 
semnifică o emoție pozitivă puternică. 

Capitolul 3. Rezultatele cercetării 

Fiind o cercetare de tip cantitativ am folosit proceduri 
statistice .Toate evaluările au fost introduse în programul de 
procesare a datelor statistice SPSS 6.13’. Pentru a răspunde 
la întrebarea cercetării, am comparat același eșantion în 
două condiții și în momente diferite de timp; înainte și după 
aplicarea tehnicilor de relaxare. Am aplicat testul t pentru 
diferență dintre mediile a două eșantioane dependente prin 
care s-a putut evalua semnificația variației unei îmbunătățiri 
semnificative, la aceiași subiecți , în două contexte diferite. 

 Mean SD Skewness Kurtosis 

Înainte 36.10 6.955 -.159 -.188 

După 41.57 5.289 -.556 -.437 

Tabel 1. Statistici descriptive 
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Baza de calcul a reprezentat diferența dintre două valori 
măsurate pentru fiecare subiect în parte în două momente 
diferite. 

În ceea ce privește aranjarea datelor în program, s-au creat 
două variabile distincte, ambele cantitative măsurate pe 
scală de I/R care au primit câte o valoare pentru fiecare 
subiect, comparând datele preluate la începutul cercetării și 
după aplicarea experimentului. 

După aplicarea procedurilor necesare pentru testul t pentru 
diferența dintre media a două eșantioane dependente 
rezultatele au fost prezentate în trei tabele. 

Vom alege să citim datele din tabelul Paired Simple Test care 
prezintă rezultatele testului t din moment ce obiectivul 
cercetării este de a demonstra măsura în care cresc sau 
scad emoțiile pozitive după aplicarea tehnicilor de relaxare. 

Utilizând un prag α=.05 a fost aplicat testul t pentru 
eșantioane dependente pentru a evalua dacă emoțiile 
pozitive ale participanților se modifică semnificativ după 
aplicarea tehnicilor de relaxare. Rezultatele indică faptul că 
media emoțiilor pozitive înainte de aplicarea unor tehnici de 
relaxare (M=36.10, SD=6.95) diferă semnificativ de media 
emoțiilor pozitive după aplicarea tehnicilor de relaxare 
(M=41.57, SD=5.28), obținându-se o valoare calculată 
t(29)=-11.08, p˂.05 . Intervalul de încredere (95%) al 
diferenței dintre medii este cuprins între -6.475 și -4.458. 
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Mean t df p 

-5.46 -11.08 29 .000 

Tabel 2. Rezultatele testului t pentru eșantioane dependente: 
emoții pozitive înainte versus după. 
 
Am calculat indicele de dificultate pentru a arăta dacă itemii 
folosiți sunt corecți (semnificativi), în condițiile în care cu cât 
valoarea indicelui de dificultate este mai mare, cu atât itemul 
este mai ușor. Indicele de dificultate are un efect puternic atât 
asupra variabilității scorurilor obținute la test, cât și asupra 
preciziei cu care testul discriminează între grupurile de 
respondenți (R. M. Thorndike, Cunningham, Thorndike, & 
Hagen, 1991). 

Indicele de dificultate pentru instrumentul construit care 
măsoară emoțiile pozitive înainte de aplicarea tehnicilor de 
relaxare a fost obținut cu ajutorul programului SPSS, iar 
rezultatele au fost transpuse în tabelul 3. 

Item   I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 

Indice de 
dificultate 

.56 .53 .56 .70 .53 .40 .56 .76 .63 .73 

Tabel 3. Indicele de dificultate înainte 
 
Indicele de dificultate pentru instrumentul construit care 
măsoară emoțiile pozitive după aplicarea tehnicilor de 
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relaxare a fost obținut cu ajutorul programului SPSS, iar 
rezultatele au fost transpuse în tabelul 3.1. 

Item   I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 

Indice de 
dificultate 

.73 .70 .83 .86 .70 .60 .73 .83 .70 .86 

Tabel 3.1. Indicele de dificultate după 
 
Având în vedere că un item este considerat bun dacă 
indicele de dificultate este cuprins între .3 și .80, se 
concluzionează că toți itemii prezenți în tabel dispun de câte 
un indice de dificultate foarte bun (mai ales cei de peste .80). 
Aceștia au un efect puternic atât în ceea ce privește 
variabilitatea scorurilor obținute, cât și asupra preciziei cu 
care testul discriminează între grupurile de respondenți. 

De asemenea, pentru a calcula fidelitatea testului, am 
calculat Cronbach Alpha pentru cele două variabile, înainte 
și după aplicarea tehnicilor de relaxare. Am obținut un 
Cronbach Alpha˃.70 pentru ambele variabile, la un interval 
de încredere CI (95%): .666-.889, respectiv CI (95%): .587-
.863. Acest interval de încredere este foarte restrâns și indică 
faptul că indicii de consistență internă sunt foarte preciși. 
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  Cronbach͗s Alpha 

Înainte .79 

După .74 

Tabel 4. Indicele de consistență internă 
 
 
Capitolul 4. Discuții și concluzii 

Obiectivul cercetării a fost acela de a identifica și examina 
măsura în care tehnicile de relaxare se află în legătură cu 
determinarea apariției emoțiilor pozitive. Bazat pe studiile 
anterioare, ne-am așteptat ca între tehnicile de relaxare și 
emoțiile pozitive să existe o asociere, nivelul apariției de 
emoții pozitive fiind influențat în mare măsură de aplicarea 
unor metode de relaxare asupra unor subiecți. S-a constatat 
că tehnicile de relaxare au o influență semnificativă statistic 
asupra emoțiilor pozitive, astfel că media emoțiilor pozitive 
înainte de aplicarea tehnicilor de relaxare diferă semnificativ 
față de media emoțiilor pozitive după aplicarea 
experimentului. Rezultă că participanții au semnalat emoții 
pozitive mai puternice după ce le-a fost aplicat experimentul. 
O concluzie importantă este aceea că relaxarea prin muzică 
sau prin art-terapie conduce la emoții pozitive mai mari. 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 5  

  

243 
 

Într-un studiu realizat în 2001 a existat o probabilitate de 44% 
ca muzica să fie experimentată în orice perioadă de două 
ore. La finalul fiecărei pagini dintr-o broșură, participanții 
trebuiau să scrie ce emoții simțeau în timp ce ascultau 
muzică, astfel că s-a putut constata că în momentele în care 
ascultau muzică, subiecții erau mai fericiți, plini de viață, 
aveau o stare de bine psihologic (Sloboda & O’Neill, 2001). 
Rezultatele acestui studiu sunt parțial similare cu cele 
obținute de Sloboda și O’Neill, prin faptul că am demonstrat 
că și în studiul realizat muzica aduce semnificații deosebite 
asupra emoțiilor pozitive, crescând starea de bine. Contrar 
rezultatelor din studiul nostru, Baumgartner, Esslen și 
Jäncke (2005) au susținut că în cercetarea desfașurată de 
aceștia rezultatele condițiilor de imagine au sugerat o 
experiență emoțională semnificativ redusă atât subiectiv cât 
și fiziologic, în ciuda clarității conștiente a percepției. În 
concluzie, s-a demonstrat în final că emoțiile pozitive din 
imaginile fericite au fost mai des manifestate decât cele de 
frică și de tristețe. 

Consider că studiul realizat aduce un plus de noutate acestei 
teme de cercetare prin faptul că au fost analizate mai multe 
variabile specifice pe aceiași subiecți pentru a avea o mai 
mare credibilitate și pentru a avea semnificații statistice 
evidente. Astfel că variabila independentă a fost manipulată 
prin trei tehnici de relaxare diferite, și anume prin încercarea 
de art-terapie prin care s-a încercat relaxarea subiecților prin 
pictura unor evenimente și a unor locuri plăcute, cât și prin 
supunerea subiecților la ascultarea unor melodii relaxante 
care în același timp erau menite pentru a induce și starea de 
meditație. 
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Deoarece studiul demonstrează că tehnicile de relaxare 
aplicate subiecților au influențe semnificativ statistice asupra 
emoțiilor pozitive, există și numeroase implicații practice care 
pot fi derivate din această cercetare. Astfel, consider că este 
important ca, în viața de zi cu zi, oamenii să știe că există 
diferite metode de relaxare prin care pot scăpa de stresul 
zilnic, de probleme, de anxietate și mai ales prin care își pot 
crește emoțiile pozitive, și, implicit, starea de bine psihologic. 
De exemplu, deoarece studiul a fost realizat pe studenți 
putem concluziona că în momentele de stres intens, cum ar 
timpul în care aceștia învață pentru examenele din sesiune, 
tehnicile de relaxare îi pot ajuta să se relaxeze și să 
dobândească numeroase emoții pozitive pentru a putea 
crește și randamentul în timpul examenelor. 

Cum oricare cercetare validată din literatura de specialitate 
are limitele sale și studiul prezentat are câteva limite pe care 
le voi prezenta în rândurile următoare. O limită principală o 
reprezintă numărul extrem de mic al participanților, și anume 
doar 30 de subiecți. O altă limită destul de importantă este 
aceea că participanților li s-a solicitat să evalueze doar 
stimulii țintă și e posibil ca o parte din participanți să evalueze 
stimulii amorsă. În mod explicit, participanții pot ignora ceea 
ce li s-a cerut și pot să nu fie atenți la muzica pe care trebuie 
să o asculte sau pot să nu realizeze pictura care este cerută, 
caz în care nu se pot relaxa și pot conduce la răspunsuri 
nevalide. 

Concluzionând, în ciuda unor aspecte metodologice care 
trebuie rezolvate, acest studiu și-a îndeplinit obiectivul 
principal, astfel încât s-a demonstrat că tehnicile de relaxare 
au implicații pozitive semnificative asupra emoțiilor pozitive. 
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Auto-eficacitatea la locul de muncă 

Vioreanu Ana Maria 

Introducere 

Auto-eficacitatea a devenit un construct din ce în ce mai 
studiat în domeniul psihologiei, fiind pus în relații cu 
numeroase alte constructe precum performanța la locul de 
muncă, starea de bine psihologică, motivație și 
comportament adaptativ. 

Aflată în centrul Teoriei Social Cognitive a lui Albert Bandura, 
auto-eficacitatea se definește ca fiind credința unei persoane 
că poate efectua o sarcină într-un mod eficient și cu un 
rezultat de succes (Lunenburg, 2011). 

Întrucât aceasta influențează modul în care oamenii 
gândesc, simt, se comportă și se motivează pe ei înșiși, se 
vor observa efecte notabile asupra realizărilor pe care ei le 
au în carieră. Asta se întâmplă în mare parte pentru că 
oamenii cu încredere în forțele proprii au tendința de a 
aborda sarcinile dificile ca pe o provocare menită să-i ajute 
în ascendența în carieră, deci tind să-și mențină și 
angajamentul. De asemenea, trec cu o mai mare ușurință 
peste eșecuri și persistă în depunerea de efort pentru a 
rezolva problema. Își asumă mai multe riscuri în îndeplinirea 
unei sarcini și au șanse mai mari de reușită, fapt ce ajută la 
menținerea unei stări de bine psihologice deoarece simt că 
au control asupra provocărilor (Bandura, 1994). 

Când vine vorba despre controlul emoțiilor, persoanele cu 
auto-eficacitate scăzută sunt mai predispuse la anxietate, 
depresie și sentimentul de neajutorare, asta și din cauza 
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faptului că auto-eficacitatea scăzută corelează cu stima de 
sine scăzută, iar astfel de persoane nutresc gânduri negative 
despre ei și capacitățile lor. La nivelul gândirii, auto-
eficacitatea facilitează procesele cognitive precum luarea de 
decizii, pregătirea pentru a acționa și rezolvarea de 
probleme. Întrucât mintea noastră construiește scenarii fie 
ele pozitive sau negative atunci când ne pregătim să 
îndeplinim o sarcină, acestea sunt moderate de nivelul de 
auto-eficacitate (Scholz, Dona, Sud, & Schwarzer, 2002).      

Descrierea conceptului 

Pentru a înțelege mai bine conceptul de auto-eficacitate, dar 
mai ales efectele lui în mediul organizațional, este necesar 
să trecem în revistă principalele informații teoretice despre 
acesta. 

În primul rând, auto-eficacitatea dispune de patru surse 
principale precum: experiențele stabilite cu măiestrie (sau 
performanța trecută), experiențe prin împuternicire, 
persuasiunea verbală și stări fiziologice/afective. 

Experiențele stabilite cu măiestrie reprezintă situații trecute 
pe care o persoană le-a rezolvat cu un succes autentic. 
Conform lui Bandura (1997), acestea sunt sursele care 
influențează cel mai mult auto-eficacitatea deoarece 
constituie exemple clare că persoana a depus efort și 
angajament în obținerea succesului. Experiențele prin 
împuternicire sunt situații în care oamenii își prezic propria 
capacitatea de acțiune într-o sarcină bazându-se pe modelul 
altor persoane care au avut succes în sarcini asemănătoare. 
Există mai multe surse de modele pe care oamenii le pot 
urma: de exemplu, cineva identifică o persoană 
asemănătoare cu el și observă cum completează o sarcină 
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cu succes; sau cineva poate vedea prin intermediul 
televiziunii sau a internetului alte persoane ce pot servi drept 
modele de urmat; sau un alt exemplu ar putea fi când o 
persoană se autovizualizează făcând o sarcină cu 
succes. Persuasiunea verbală are legătură cu feedbackul 
pozitiv pe care cineva îl poate primi de la șefi sau colegi de 
muncă, motivându-l astfel să persevereze. Nu în ultimul 
rând, stările fiziologice/afective reprezintă răspunsurile 
indivizilor la propriile stări de stres și anxietate (Palmer, 
2006). 

În al doilea rând, auto-eficacitatea poate fi specifică (unei 
sarcini sau unui domeiu) sau generală. Auto-eficacitatea 
generală explică competența personală de a interacționa cu 
o varietate de situații stresante asupra cărora individul își 
judecă propria eficiență. În literatura de specialitate o găsim 
abreviată GSE (general self-efficacy) și are la bază 
contopirea experiențelor trecute din care individul învață cum 
să gestioneze atât succesul, cât și eșecul în diverse domenii. 
Există diferențe individuale în perceperea de sine pe care 
acest construct le surprinde foarte bine. GSE poate, de 
asemenea, să atenueze efectele negative ale influențelor 
externe precum feedback-ul, relațiile de la locul de muncă, 
mediul organizațional și altele. Cu alte cuvinte, GSE poate 
acționa ca „un scut eficient împotriva evenimentelor și 
circumstanțelor adverse și potențialelor pericole asupra 
egoului” (Chen, Gully, & Eden, 2001, p. 63). 

Auto-eficacitatea la locul de muncă 

Atunci când vine vorba despre auto-eficacitatea manifestată 
într-un domeniu specific cum ar fi cel al locului de muncă, 
conceptul capătă noi dimensiuni menite să explice cât mai 
bine rolul acestuia, atât asupra modului de exercitare al 
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competențelor individuale, cât și asupra relațiilor și climatului 
organizațional. 

Cercetătorii vorbesc despre un anumit tip de auto-eficacitate 
care dacă este prezent în spațiul de lucru atunci avantajele 
devin vizibile, și anume rolul de amplitudine al auto-
eficacității sau cum o găsim în literatură RBSE (Role of 
Breadth Self-Efficacy). Acest tip se referă la încrederea 
persoanelor că pot îndeplini roluri mai profunde și mai 
complexe față de modelul clasic care li se impune la locul de 
muncă. RBSE are ca puncte cheie comportamente proactive 
bazate pe rezolvarea de probleme cu implicații pe termen 
lung, sarcini interpersonale precum interacțiuni cu clienți și 
proiectarea de proceduri îmbunătățite acolo unde este 
nevoie (Axtell & Parker, 2003). 

Principalele implicații ale RBSE în mediul organizațional au 
fost observate în ceea ce privește rata implicării în ocuparea 
forței de muncă și în motivele de retragere ale celor care se 
gândeau să-și părăsească locul de muncă. Angajații cu nivel 
ridicat al RBSE sunt mai deschiși la schimbările de la locul 
de muncă, le acceptă mai ușor tocmai datorită 
comportamentului lor proactiv și orientat spre învățare 
continuă, ceea ce îi face să se angajeze mai repede în 
activități de dezvoltare (Nauta, van Vianen, van der Heijden, 
van Dam, & Willemsen, 2009).  

Auto-eficacitatea este implicată și în anumite activități de 
management al resurselor umane cum ar fi selecția. 
Majoritatea organizațiilor caută să angajeze candidații cu 
cele mai bune calități, iar în acest sens auto-eficacitatea 
poate fi folosită ca un predictor al performanței. De 
asemenea, aceasta mai poate fi utilă și în procesul de 
planificare al carierei. Evaluarea periodică a angajaților 
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poate scoate la iveală credințele acestora legate de 
înaintarea pe scară profesională, dar și dacă dispun de 
abilitățile necesare pentru asta (Gist, 1987). 

Auto-eficacitatea poate fi extinsă și la nivelul grupului din 
organizație, iar efectele acesteia pot fi diverse. De exemplu, 
când apare o schimbare organizațională, dacă angajații 
companiei dispun de o auto-eficacitate slab definită, atunci 
vor apărea rezistențe și scopul schimbării poate eșua. Nici la 
extrema cealaltă rezultatele nu sunt mai favorabile întrucât o 
auto-eficacitate prea ridicată poate provoca supra-încredere 
în forțele proprii, așteptări nerealiste de la grup, ducând în 
final la scăderea performanței. Un optimism excesiv poate 
duce la iluzia invulnerabilității și poate împinge membrii 
grupului să-și asume riscuri pentru care nu sunt încă pregătiți 
(Gist, 1987). 

Alte activități importante pentru mediul organizațional care se 
sprijină pe suportul oferit de auto-eficacitate sunt trainingul și 
setarea de scopuri și performanțe. În procesul de training, 
angajații care dau dovadă de auto-eficacitate vor tinde să 
învețe mai mult și mai bine și să aplice în mod direct cele 
învățate în sarcinile importante reușind astfel să crească 
performanța organizației, dar să și scutească niște costuri 
notabile ale trainingului. Instruind în special acei angajați cu 
o auto-eficacitate crescută, organizația va beneficia de 
avantaje remarcabile în competiția de pe piață (Lunenburg, 
2011). 

Mai multe studii au arătat implicațiile auto-eficacității asupra 
stării de bine a angajaților, a burnout-ului și a stresului 
ocupațional. Întrucât angajații cu nivel ridicat de auto-
eficacitate fac față mult mai bine unui eșec, sunt mai 
predispuși în a obține ceea ce și-au propus (perseverând) și, 
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deci, în a simți satisfacție la locul de muncă. Totodată, 
aceștia folosesc strategii de coping bazate pe rezolvarea de 
probleme, ghidați de încrederea în forțele proprii, spre 
deosebire de ceilalți care sunt mai înclinați în a folosi strategii 
de coping bazate pe emoții, în general negative (Liu, Siu, & 
Shi, 2010). 

Mutând discuția asupra burnout-ului – „un răspuns prelungit 
la factorii de stres emoțional și interpersonal cronici la locul 
de muncă” (Fink, 2016, p. 351) – auto-eficacitatea 
funcționează ca un scut de protecție împotriva stresorilor 
psihologici, oferind autocontrol asupra stărilor de distres 
cauzate de factori externi. Aceste persoane reușesc să 
combată efectele negative ale unui mediu toxic prin efectul 
energizant pe care auto-eficacitatea îl exercită asupra lor 
(Fida, Laschinger, & Leiter, 2018). 

Ca un ultim aspect, auto-eficacitatea este folosită în 
diversitatea programelor de training pentru a promova un 
climat pozitiv al schimbării și învățării în organizații. Pentru a 
efectua o schimbare eficientă și susținută de efort, este 
necesar ca trainingul să ofere posibilitatea de a dezvolta noi 
capacități de auto-judecată a aptitudinilor pentru ca angajații 
să se influențeze reciproc în luarea deciziilor orientate spre 
diversitate. Astfel, mediul de lucru se va dezvolta continuu, 
iar angajații vor deveni chiar ei agenți ai schimbării, prin 
intermediul diversității auto-eficacității (Combs, 2002). 
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Concluzii 

În urma revizuirii principalelor informații din literatura de 
specialitate, reiese că auto-eficacitatea influențează 
majoritatea domeniilor de activitate umană, nu doar locul de 
muncă, ci și performanța academică, comportamentul legat 
de sănătatea fizică și mentală, alegerile vocaționale și 
dezvoltarea carierei.  Cunoscând implicațiile acesteia, 
organizațiile pot lua decizii majore de îmbunătățire atât a 
climatului organizațional, cât și a practicilor de resurse 
umane.   

Un exemplu concludent este acela de a produce un sistem 
de măsurare a dezvoltării managementului bazat pe auto-
eficacitatea generalizată, integrând competențele care s-au 
dovedit a fi de succes în organizație până la momentul 
respectiv (Gist, 1987). 

Legătura auto-eficacității cu alte concepte precum locul 
controlului perceput, stima de sine și încrederea de sine 
întărește importanța acesteia în aspectele centrale ale vieții 
conturând dezvoltarea continuă atât personală, cât și 
profesională.  
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Mediul online ca instrument de cercetare – aspecte 
etice 

Vioreanu Ana Maria 

Introducere 

Prin prezenta lucrare doresc să pun în evidență importanța 
pe care o acord studierii aspectelor etice din cercetarea 
științifică, mai ales acolo unde, poate, ele nu sunt atât de 
evidente. Pentru asta am ales să dezbat problematica 
folosirii site-urilor de socializare ca instrument pentru 
recrutarea participanților la cercetări, dar și implicațiile pe 
care acestea le aduc în domeniul cercetării sănătății. 

Avansarea tehnologiei poate fi folosită ca mijloc de facilitare 
pentru aproape orice aspect al vieții zilnice, atât pe plan 
personal, cât și în interese de muncă, sociale și altele. Cu 
ajutorul dispozitivelor electronice, precum smartphone-urile 
și a rețelelor de socializare cum ar fi Facebook, Twitter, 
Instagram, Gmail, LinkedIn și altele de genul acesta, se pot 
colecta date personale cu scopuri academice de la 
persoanele care doresc să participe la cercetări. Cercetătorii 
trimit instrumentele sub formă de text sau chestionare, pe 
care persoanele care s-au angajat în studiu să le 
completeze, auto-raportând comportamente, 
simptomatologii, dispoziții și activități pe care aceștia le au 
pe parcursul unei zile.  De asemenea, se mai pot folosi de 
datele care reies din mesajele distribuite pe platforme de 
către utilizatori. Spre exemplu, o echipă de cercetători de la 
Universitatea Cornell a analizat mai mult de jumătate de 
miliard de mesaje de pe Twitter pentru a afla dacă și cum se 
modifică dispozițiile oamenilor în funcție de momentele zilei, 
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focusându-și atenția pe tonalitatea afectivă a cuvintelor 
folosite (Nevid, Rathus, & Greene, 2018). 

Alte avantaje care derivă de aici sunt posibilitatea 
cercetătorilor de a folosi populații țintă mai greu accesibile și 
utilizarea datelor personale ale participanților pentru a-i 
selecta pe cei mai eligibili pentru studiu (Gelinas, et al., 
2017). Pe de altă parte, este util de menționat și faptul că 
investigatorii au oportunitatea de a urmări atât 
comportamentul online al participanților, cât și credințele 
acestora, într-un mediu natural pentru ei (deoarece face 
parte din viața lor de zi cu zi). Nu în ultimul rând, folosind 
social media poate crește fezabilitatea cercetării, pot scădea 
costurile implicate și se poate conduce direct din biroul 
cercetătorului (Moreno, Goniu, Moreno, & Diekema, 2013). 

Principii etice tradiționale de urmărit în cercetarea 
științifică 

Unul dintre cele mai importante principii etice în cercetare 
este legat de respectul acordat participanților. Aceștia 
trebuie informați că orice interacțiune poartă un potențial risc 
după sine. Respectul este urmat de integritate, care la rândul 
ei trebuie menținută, chiar dacă noile tehnologii din ziua de 
azi pot pune sub semnul întrebării anumite aspecte etice ale 
integrității, în special din cauza variabilelor care nu pot fi 
controlate de către cercetător (cum ar fi relativitatea intimității 
totale pe internet). Binefacerea are și ea rolul său în 
justificarea scopului cercetării și anume, dacă acesta din 
urmă depășește potențiala greutate pe care participanții o 
pot întâlni. Și în social media ca și în alte contexte, găsim 
prejudecățile care pot afecta imaginea persoanelor implicate 
în studiu, spre exemplu, prin incorecta definire a ceea ce este 
public și ceea ce este privat în datele personale ale 
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participanților. Acesta poate reprezenta un risc din punct de 
vedere etic pentru cercetare (Lunnay, Borlagdan, 
McNaughton, & Ward, 2014). 

Posibile probleme etice care pot să apară în utilizarea 
mediului online ca instrument pentru cercetarea 
științifică în aria sănătății 

Pentru început, consider că este important să tratăm partea 
de recrutare a participanților, întrucât aceasta este definitorie 
ca un studiu clinic să poată lua naștere. 

Lucrurile devin cu atât mai dificile cu cât tema studiului 
adresează populații țintă greu de atins, precum persoane cu 
condiții medicale rare sau grupuri minoritare. De aceea, 
metodele tradiționale de recrutare (cum ar fi folosirea 
anunțurilor televizate sau posterelor) pot fi costisitoare și 
nefezabile. Dovezile empirice susțin eficacitatea recrutării 
online în special pe anumite tematici precum vaccinarea 
împotriva virusului HIV (Sitar, Hartman, Graham, & 
Ledgerwood, 2009), studii clinice pentru prevenția depresiei 
(Morgan, Jorm, & Mackinnon, 2013) sau renunțarea la fumat 
(Frandsen, Walters, & Ferguson, 2013). Recrutarea online 
se poate face prin două modalități: pasivă – atunci când se 
distribuie anunțuri de participare la studiu pe diferite grupuri 
de suport pentru pacienți și nu numai – sau activă – atunci 
când se trimite direct mail unui posibil participant care este 
membru al unui grup de interes și s-ar putea încadra în 
populația țintă (Gelinas, et al., 2017). 

Următorul pas important este acela de a obține 
consimțământul informat al persoanelor care doresc să 
participe la studiu. În primul rând, lipsa unei interacțiuni 
directe, față în față, cu participanții, scade șansele ca 
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cercetătorul să fie cât mai sigur că persoana în cauză a citit, 
dar mai ales a înțeles procesul de consimțământ. 
Interacțiunea față în față ar putea ajuta cercetătorul să 
observe reacțiile viitorului participant la ceea ce se cere, iar 
acest lucru ar putea conta, în special, la cei care fac parte 
din grupuri predispuse la stigmatizare, care sunt minori sau 
au anumite disfuncții cognitive (Moreno, Goniu, Moreno, & 
Diekema, 2013). 

În al doilea rând, este esențial de verificat cum se obține 
consimțământul parental online, astfel încât să fie autentic. 
Minorii au nevoie de aprobarea părinților în cazul participării 
la studii de cercetare, conform legii în vigoare. Din acest 
punct de vedere, este puțin riscant deoarece adolescenții par 
să stăpânească mult mai bine mediul online decât părinții lor, 
astfel încât le este ușor să falsifice consimțământul (Moreno, 
Goniu, Moreno, & Diekema, 2013). 

Confidențialitatea datelor este un aspect crucial de care 
cercetătorii trebuie să țină cont, cu atât mai mult cu cât 
informațiile sunt culese de pe rețelele de socializare. Pentru 
a reda cât mai clar această problemă etică, voi prezenta 
succint cele mai întâlnite încălcări ale confidențialității, după 
cum urmează: cantitatea de informații personale colectată, 
acces necorespunzător la informații personale, utilizarea 
neautorizată a datelor personale și erori în informațiile 
personale (Smith, Milberg, & Burke, 1996). Primele două se 
referă la faptul că persoane care nu sunt special autorizate 
pentru a folosi datele respective au acces la ele sau cantități 
considerabile de informații personale sunt colectate în baze 
de date comune. Ultimele două încălcări indică faptul că 
informațiile colectate pentru un anumit scop pot ajunge să fie 
folosite și pentru un scop secundar fără autorizația persoanei 
sau că individul are dreptul de a accesa datele oferite de el 
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pentru a modifica și preveni orice violare ar putea interveni 
(Zimmer, 2010). 

Comisiile de Revizuire a Eticii Instituționale au obligația de a 
se asigura că aspectele etice din cercetarea științifică, mai 
ales în sănătate, sunt respectate, însă pentru asta este 
nevoie de metodologii de expertiză bine puse la punct. Mai 
multe decât atât, expertiza trebuie extinsă și asupra 
cercetărilor care se folosesc de mediul virtual, întrucât în 
prezent există comisii care revizuiesc și aprobă doar 
cercetările cu subiecți „vii și umani”. Atunci când vine vorba 
despre spațiul virtual, argumentul comisiilor este bazat pe 
faptul că aprobarea etică nu este necesară acolo unde este 
vorba de participanți din spații tradiționale publice. Pentru că 
atunci când cineva face o postare pe un site de socializare 
care implică angajamentul publicului, acea persoană nu ar 
trebui să aibă așteptări ce țin de confidențialitate. Cu toate 
acestea, credința nu este rezonabilă întrucât persoanele 
care publică anumite postări, de exemplu pentru comentarii 
publice, nu implică automat și alte scopuri cum ar fi acela al 
cercetării (Gustafson & Woodworth, 2014). 

Pentru a se asigura de respectarea întocmai a regulilor etice, 
echipa de cercetători este nevoită să își ia măsuri proprii de 
verificare a confidențialității, consimțămânului și respectului 
datelor personale oferite de către participanți. 

Pentru a ilustra asta, iau ca exemplu un studiu în care 
cercetătorii s-au folosit de spațiul virtual pentru a colecta 
date. Pentru a menține confidențialitatea datelor pe tot 
parcursul cercetării, investigatorii au folosit coduri unice 
pentru identificarea fiecărui participant, au colectat datele în 
fișiere securizate cu parolă și s-au asigurat că datele 
transmisibile via rețelele de socializare sunt criptate. După 
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ce persoanele care au răspuns afirmativ la invitația din 
reclama de pe rețeaua de socializare au intrat în studiu, 
printr-un singur click au fost redirecționate către site-ul 
securizat al studiului. Astfel, cercetătorii au minimizat 
interacțiunea prin intermediul rețelei de socializare căpătând 
un mai bun control asupra datelor personale, mai ales că 
acestea aveau un caracter sensibil datorat legăturii lor cu 
starea de sănătate a indivizilor (Fenner, et al., 2012). 

Concluzii 

Rețelele de socializare au căpătat un avans considerabil în 
ultimul timp, iar acest lucru este probabil să se mențină și pe 
viitor. Deoarece tot mai mulți oameni își petrec o bună parte 
din timp în spațiul virtual, acesta poate fi folosit ca un 
instrument util în atragerea participanților la studiile clinice și 
nu numai. Acest lucru, însă, ridică o serie de probleme de 
ordin etic în ceea ce privește confidențialitate datelor 
personale, respectul față de participanți, consimțământul 
informat și integritatea lor. Întrucât nu există metode concise 
de determinare a acestora în mediul online, rămâne la 
latitudinea cercetătorilor să se asigure că fac tot posibilul să 
se încadreze în normele etice ale cercetării științifice. 

În concluzie, social media reprezintă o metodă modernă și 
utilă de folosit în cercetare care ar trebui implementată cu 
mai multă acuratețe, mai ales atunci când beneficiile studiului 
depășesc potențialele pericole la adresa datelor personale 
ale participanților.           
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Nebunul       

   poezie interioară 

Adâncește-te în Sine 
Din ce în ce mai profund, mai cuprinzător, mai luminos 
Pornește acum, pe drumul spre taina Sufletului tău 
O auzi? O simți? O vezi? 
Cu fiecare dimineață în care îți deschizi ochii, deschide-ți și 
sufletul 
Spre noi orizonturi, spre Calea ta 
Adâncește-te în Sine și simte-ți durerea 
Căci în durere vei găsi vindecarea 
Ea este calea, mentorul, viața 
Lasă-te călăuzit de lumina inimii tale, ca și cum un felinar 
interior ți-ar fi ajutor spre a ta cale 
Dă-ți voie să fii ghidat de propria-ți intuiție, acel glas din 
străfundurile ființei tale care știe pe ce alee să mergi, ce 
munte să urci și când să te oprești 
Fii ca un Nebun plecat în marea aventură a vieții 
Ca un Nebun ce crede în magie 
Ce iubește neobosit tot ce are viața să-i ofere 
Diminețile, durerea, cerul, marea, fericirea, căutările, 
împotmolirile, viața, moartea 
Ca un Nebun care știe când și ce trebuie să lase să 
trăiască și ce să moară, ce să revină la viață și ce să devină 
viață 
 

Nicolae Cristina – psiholog în cadrul Fundației Inocenți & 
psiholog clinician și psihoterapeut experiențialist în cadrul 
propriului cabinet individual de psihologie, cu formare în 
psihosexologie.                                                           
0755698936 / cristinanicolae004@gmail.com 
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Eficacitatea terapiei cognitiv-comportamentale (TCC) în 
tulburările de anxietate și depresie 

Iordache Laura Georgiana, Necula Cristina Nicoleta, 
Nuță Elena Alexandra, Stan Andrei 

Printre cele mai frecvente tulburări din Europa se află 
tulburările de anxietate și tulburările depresive (Kwee & van 
den Hout, 2019). Mai mult, tulburările de anxietate și 
depresie sunt cele mai răspândite și la nivel mondial (Chen 
et al., 2019), iar în ultimii ani, tulburările de anxietate au avut 
prevalența ratei globale de aproximativ 16% (Gulpers, 
Lugtenburg, Zuidersma, Verhey & Voshaar, 2018). Fiind cele 
mai frecvente tulburări mentale la nivel mondial, tulburările 
de anxietate și tulburările depresive reprezintă principalele 
cauze ale dizabilității și deceselor premature (Shapero et al., 
2019). De asemenea, persoanele care prezintă tulburări de 
anxietate și tulburări depresive majore au un grad mai ridicat 
de severitate a simptomelor și funcționarea psihosocială mai 
slabă, confruntându-se cu creșterea riscului de suicid și 
nivelului de stres, spre deosebire de indivizii care au doar 
tulburări de anxietate (Chen et al., 2019). 

În ceea ce privește prevalența pe viață, clasa tulburărilor de 
anxietate este una dintre cele mai frecvente. Conform 
Kessler et al. (2005), dintre tulburările de anxietate, cea mai 
mare prevalență o are fobia specifică, fiind de 12.5% pe 
eșantionul studiat, urmată îndeaproape de fobia socială. La 
tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani, prevalența 
fobiei specifice este de 13.3%, la adulții cu vârsta între 30 și 
44 de ani, fobia specifică are o prevalență de 13.9%, iar la 
adulții cu vârsta între 45 și 59 ani de 14.1%, în timp ce la 
vârstnicii peste 60 de ani prevalența fobiei specifice a fost 
7.5%. Tulburarea de anxietate socială (SAD) are o 
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prevalență de aproximativ 12.1% la eșantionul studiat, cel 
mai mare procent fiind întâlnit la persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 30 și 44 de ani, cu prevalența de 14.3%. 
Prevalența la tinerii cu vârsta între 18 și 29 de ani este 
aproximativ 13.6%, iar la adulții cu vârste cuprinse între 45 și 
59 de ani este 12.4%. Cel mai mic procent a fost înregistrat 
la vârstnicii care au cel puțin 60 de ani, prevalența fiind de 
6.6%. În ceea ce privește tulburarea de anxietate 
generalizată (GAD), prevalența pe întreg eșantionul a fost 
5.7%, cu valoarea 4.1% la tinerii cu vârsta între 18 și 29 de 
ani, 6.8% la adulții între 30 și 44 ani, 7.7% la adulții cu vârsta 
între 45 și 59 de ani, iar la vârstnici rata prevalenței a fost 
estimată la 3.6%. Cu valori raportate la eșantionul de 
participanți au urmat anxietatea de separare cu o prevalență 
de 5.2%, tulburarea de panică, având o prevalență de 4.7% 
și agorafobia fără atac de panică, având cea mai scăzută 
prevalență estimată la 1.4% (Kessler et al., 2005) 

În plus, anxietatea este una dintre cele mai frecvente 
tulburări psihiatrice cu care se confruntă și tinerii. Dacă 
simptomele anxietății nu sunt tratate, acestea pot duce la 
agravare și la apariția simptomelor depresive. De asemenea, 
nivelurile ridicate ale anxietății pot afecta individul pe plan 
cognitiv, emoțional, relațional, social, uneori ducând chiar la 
reacții psihosomatice. Totodată, studiile anterioare au 
consemnat că un procent de aproximativ 10% dintre 
adolescenți și adulții tineri prezintă simptome de anxietate. În 
plus, în cazul copiilor, s-a constatat că există o predispoziție 
de aproape patru ori mai mare de a dezvolta tulburări de 
anxietate copiii ai căror părinți se confruntă cu tulburări de 
anxietate, comparativ cu copiii ai căror părinți nu se confruntă 
cu tulburări de anxietate (Bufferd et al., 2019). 
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În categoria tulburărilor anxioase sunt incluse anxietatea de 
separare, fobia specifică, fobia socială, tulburarea de panică, 
atacul de panică, agorafobia și tulburarea anxioasă 
generalizată (American Psychiatric Association, 2013). 
Fobia specifică este descrisă ca frica sau anxietatea care 
apare imediat în prezența sau la apariția stimulului fobic, 
reprezentat de un lucru, obiect, fenomen sau situație 
particulară. Aceasta este însoțită de disconfort semnificativ 
sau deficit în unele domenii sau arii de funcționare, ducând 
la evitarea conștientă a stimulului fobic sau suportarea 
acestuia cu frică intensă. Tulburarea de anxietate socială 
(SAD) este caracterizată de frica resimțită în situațiile sociale 
în care persoana ar putea fi evaluată de către ceilalți, dar și 
de evitarea acestor situații. Anxietatea și simptomele 
percepute sunt experimentate ca pericole exagerate și 
disproporționate în raport cu situația socială și contextul 
socio-cultural (American Psychiatric Association, 2013). 
Conform DSM-5, tulburarea de anxietate generalizată (GAD) 
prezintă o serie de simptome precum neliniște, iritabilitate, 
nervozitate, tensiune musculară, tulburări de somn. Acestei 
tulburări îi sunt caracteristice îngrijorările incontrolabile și 
persistența anxietății excesive (American Psychiatric 
Association, 2013). Tulburarea de anxietate generalizată 
(GAD) este descrisă de griji excesive, persistente și 
frecvente privind starea de sănătate, ocupația, veniturile sau 
relațiile. Majoritatea persoanelor cu GAD sunt predispuse la 
tulburări fizice sau psihologice, precum tulburări de somn, 
oboseală, tensiune musculară, iritabilitate, unele dintre ele 
având manifestări psihosomatice (Li et al., 2019; Yu et al., 
2018). De asemenea, în studiile anterioare s-a constatat o 
asociere între nivelurile ridicate ale anxietății și nivelurile 
scăzute ale funcțiilor cognitive și executive (Gulpers et al., 
2018). 
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În diminuarea și tratarea tulburărilor de anxietate, o formă de 
terapie în urma căreia se obțin rezultate este reprezentată de 
terapia cognitiv-comportamentală (Kwee & van den Hout, 
2019). Eficacitatea terapiei cognitiv-comportamentale a fost 
investigată în numeroase studii, terapia cognitiv-
comportamentală fiind considerată eficientă în tratarea 
tulburărilor de anxietate. Multiple studii au sugerat 
eficacitatea terapiei cognitiv-comportamentale, aceasta 
depășind unele forme de terapie și alte tratamente 
psihologice (Butler et al., 2006; Springer et al., 2018; Tolin, 
2010), însă sunt și studii în care nu s-a obținut o eficacitate 
sporită a terapiei cognitiv-comportamentale pentru tulburările 
de anxietate (Loerinc et al., 2015). De asemenea, în cazul 
anxietății, cercetările anterioare sugerează că după 
tratament există o rată de recidivă cuprinsă între 39% și 56% 
(Ali et al., 2017). 

Un factor important în menținerea tulburărilor de anxietate îl 
constituie căutarea excesivă de reasigurare, acest factor 
fiind frecvent întâlnit în cadrul ședințelor de terapie cognitive-
comportamentală (Cougle et al., 2012). Un studiu recent 
(Rector et al., 2019) a constatat că terapia cognitiv-
comportamentală este eficientă și în scăderea căutării de 
reasigurare, care poate fi considerată o caracteristică a 
tulburărilor de anxietate. De asemenea, terapia cognitiv-
comportamentală este eficientă pentru tratarea tulburării de 
anxietate socială atât în practica din domeniul clinic, cât și în 
cercetare, fiind una dintre intervențiile terapeutice 
recomandată în tratarea acesteia (McEvoy et al., 2018). 

Un alt studiu (Kishita & Laidlaw, 2017) care a investigat 
eficacitatea terapiei cognitiv-comportamentale pentru 
tulburarea de anxietate generalizată a comparat două 
grupuri de adulți: primul grup format din adulți capabili de 
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muncă și celălalt grup format din adulți vârstnici. Rezultatele 
au sugerat că terapia cognitiv-comportamentală este mai 
eficientă pentru persoanele din grupul capabil de muncă, în 
timp ce pentru grupul adulților vârstnici s-au descoperit 
efecte moderate (Kishita & Laidlaw, 2017). 

Prin intermediul mai multor studii controlate a fost stabilită 
eficiența terapiei cognitiv-comportamentale asupra 
tulburărilor de anxietate la diferite persoane (Springer et al., 
2018). În ultimul timp, eficacitatea terapiei cognitiv-
comportamentale asupra anxietății a fost studiată de mulți 
cercetători, existând în literatura de specialitate o multitudine 
de revizuiri sistematice, studii și meta-analize. Pe lângă 
faptul că există numeroase cercetări referitoare la eficiența 
terapiei cognitiv-comportamentale asupra anxietății, această 
formă de terapie este și cea mai frecventă pentru tratarea 
sau diminuarea anxietății în practică (Warwick et al., 2017). 

În urmărirea eficacității terapiei cognitiv-comportamentale în 
tulburările de anxietate s-au realizat mai multe studii. În ceea 
ce privește tulburările de anxietate la copii și adolescenți, o 
meta-analiză a cuprins 101 de studii clinice randomizate, 
introducând 6625 de participanți și 11 forme de terapie: 
terapie comportamentală de grup, terapie comportamentală 
de grup și individuală, terapie comportamentală individuală 
cu participarea părinților, terapie cognitiv-comportamentală 
de grup, terapie cognitiv- comportamentală de grup cu 
participarea părinților, terapie cognitiv-comportamentală 
individuală, terapie cognitiv-comportamentală individuală și 
de grup, terapie cognitiv-comportamentală individuală cu 
participarea părinților, terapie cognitiv-comportamentală 
online, terapie cognitiv-comportamentală cu părintele și 
biblioterapia cognitiv-comportamentală. Condițiile de control 
au fost reprezentate de waitlist, procedura placebo, grupul 
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fără tratament și tratamentul în sine. Rezultatele arată că 
forma de terapie cognitiv-comportamentală a fost 
semnificativ statistic mai eficientă decât așteptările post-
tratament și la momentul follow-up. În plus, la momentul 
follow-up, terapia cognitiv-comportamentală de grup s-a 
găsit a fi mai eficientă decât cea de grup cu participarea 
părinților (Crowe & McKay, 2017). 

Conform DSM-5, tulburările depresive se caracterizează prin 
diminuarea interesului sau plăcerii, insomnie sau 
hipersomnie, agitație sau lentoare psihomotorie, diminuarea 
funcțiilor cognitive și executive, în cazurile grave apărând 
gânduri legate de moarte și ideație suicidară. Unele 
simptome pot determina suferință sau deteriorare în plan 
emoțional, social, interpersonal, profesional sau în alte 
domenii de funcționare (American Psychiatric Association, 
2013). 

În tratarea tulburărilor depresive, anumite terapii și 
antidepresivele sunt recomandate pentru eficiența 
progresului. Deoarece pot exista variații în răspunsurile la 
tratament, au fost propuse, dezvoltate și îmbunătățite 
anumite intervenții psihoterapeutice în vederea eficientizării 
tratamentului pentru tulburările depresive. Una dintre cele 
mai eficiente intervenții este terapia cognitiv-
comportamentală (Lepping et al., 2017). 

În ceea ce privește depresia la copii sau adolescenți, cu 
diagnostic subclinic și clinic, Oud et al. (2019) au verificat 
eficacitatea acesteia prin intermediul a 31 de studii clinice 
randomizate dintr-o metaanaliză, implicând 4335 de 
participanți. Astfel, la finalul tratamentului și la momentul 
follow-up TCC a arătat o reducere medie a simptomelor 
depresive. Spre deosebire de tulburările de anxietate, în 
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tulburările depresive la copii sau adolescenți este indicată 
implicarea părinților în terapie și restructurarea cognitivă, 
acestea fiind corelate cu rezultate mai bune pe termen lung 
(Oud et al., 2019). 

În prezent, mai multe orientări internaționale recomandă 
tratamentele psihologice, în special terapia cognitiv-
comportamentală și terapia interpersonală, acestea fiind 
considerate tratamente primare pentru depresie la copii și la 
adolescenți. Terapia cognitiv-comportamentală este cea mai 
studiată intervenție psihoterapeutică pentru tratamentul 
depresiei la copii și adolescenți. Este de precizat că se ține 
cont de gradul de maturizare cognitivă, care este mai mic la 
copii decât la adolescenți și continuă dezbaterea cu privire la 
gradul de maturitate cognitivă necesară pentru o implicare 
reușită a copiilor în terapia cognitiv-comportamentală (Yang 
et al., 2017). 

În ceea ce privește eficacitatea terapiei cognitiv-
comportamentale, cele mai mari rate de remisie s-au obținut 
la persoanele diagnosticate cu tulburare de anxietate 
generalizată, în timp ce tulburarea de anxietate socială a 
avut cea mai mică rată de remisie. Chiar dacă simptomele 
tulburării de anxietate socială se pot reduce prin intermediul 
terapiei cognitiv-comportamentale, această reducere nu 
poate constitui deseori remisia (Springer et al., 2018). În 
cazul anxietății, cercetările anterioare sugerează că după 
tratament există o rată de recidivă cuprinsă între 39% și 56% 
(Ali et al., 2017). De asemenea, chiar și după reușita 
tratamentului în cazul depresiei, există rate mari de 
recurență. În urma unor studii anterioare s-a constatat că 
după un prim episod de depresie există o probabilitate de 
aproximativ 50% de apariție a unui alt episod. După două 
episoade, probabilitatea de recidivă ajunge la aproximativ 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 5  

  

273 
 

70%, iar după trei episoade, probabilitatea poate crește până 
la 90%. Astfel, se constată că apare o creștere graduală a 
severității simptomelor cu fiecare episod depresiv. Totodată, 
există o mare probabilitate ca simptomele depresive să 
devină rezistente la tratament (Ali et al., 2017). Din cauza 
prevalenței, naturii cronice și ratei recurente la aproximativ 
80% dintre persoanele care au tulburări depresive majore 
(Shapero et al., 2019) este posibil ca terapia cognitiv-
comportamentală în tratarea depresiei să nu fie eficientă în 
comparație cu eficacitatea terapiei cognitiv-
comportamentale în tratarea anxietății. 

Având în vedere posibilele limitări ale studiilor prezentate, 
dar și existența unor studii cu rezultate contradictorii, poate fi 
sugerată o serie de direcții pentru cercetările viitoare. În 
primul rând, ar putea fi studiată eficacitatea terapiei cognitiv-
comportamentale pentru fiecare tulburare de anxietate și 
depresie și realizarea unor studii comparative. În al doilea 
rând, ar fi utilă investigarea tuturor formelor de terapie bazată 
pe dovezi științifice în tratarea tulburărilor de anxietate și 
depresie, pentru a cunoaște eficacitatea fiecărei terapii în 
tratarea fiecărei tulburări. În al treilea rând, ar fi necesară 
cercetarea remisiei ca obiectiv final al terapiei în cazul 
tulburărilor de anxietate și depresie. De asemenea, 
realizarea unor studii longitudinale ar fi utilă pentru 
observarea evoluției terapiei cognitiv-comportamentale la 
persoanele cu tulburări depresive și de anxietate. 
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Infidelitatea în procesul terapeutic 

Iordache Laura Georgiana 

În Statele Unite, se așteaptă ca lumea să fie monogamă în 
ceea ce privește alegerea partenerilor de viață, iar oamenii 
cu relații sexuale extraconjugale sunt priviți dezaprobator. 
Astfel, terapeuții de cuplu se lovesc în activitățile lor clinice 
de problema infidelității. Comiterea infidelității poate fi 
devastatoare și confuză pentru persoanele implicate, chiar și 
pentru terapeuții care au propriile temeri și valori legate de 
infidelitate. Infidelitatea este una dintre cauzele cu cel mai 
mare impact în ceea ce privește divorțul și despărțirea 
partenerilor din cuplu, iar studiile arată că cei care comit o 
astfel de acțiune au de a face cu un stil de atașament 
insecurizant, arătându-se faptul că este o mare probabilitate 
ca aceștia să ajungă să divorțeze sau să fie orientați spre 
relații pe termen scurt. Pe de altă parte, oamenii care au un 
stil de atașament securizant sunt mai puțin asociați cu 
indifelitatea, deoarece ei se simt în siguranță în relația lor de 
cuplu, motiv care îi împiedică să apeleze la întreținerea unei 
relații sexuale, dar nu numai, cu un alt partener (secundar) 
decât cu cel primar (Fathi, Gorji & Esmaeily, 2011). 
Infidelitatea poate lua și forme precum un contact emoțional 
intim cu alt partener, folosirea pornografiei, oferirea unei 
sume importante de bani sau conversații intime pe internet 
(Zola, 2007). 

Studiile spun că femeile au o probabilitate dublă de a simți în 
plan emoțional infidelitatea ca fiind cea mai stresantă formă 
de infidelitate, iar bărbații cred despre infidelitatea în plan 
sexual ca fiind mai greu de iertat decât cea emoțională. Dacă 
în urma comiterii infidelității din partea unuia dintre parteneri, 
cei doi își dau acordul amândoi de a merge la psihoterapie, 
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demersul terapiei ar trebui să fie unul firesc. Și anume, ambii 
parteneri sunt motivați și vor să treacă prin acest episod și 
să-și îmbunătățească relația, aici intervenind o problemă 
întâlnită în practică – impasul de care se pot lovi părțile 
participante în acest demers. Incapacitatea de a repara 
atașamentul rănit este o rezistență frecvent apărută la 
tratamentul terapeutic (Zola, 2007). Dacă, în schimb, 
infidelitatea este dezvăluită în timpul terapiei individuale, 
înainte de terapia de cuplu sau în același timp, atunci se 
consideră că ambii clienți sunt conștienți de problemă, cu 
obiective și motivații similare, pot ajunge la terapie de cuplu. 
Așadar, în cazul în care infidelitatea a fost dezvăluită în 
timpul terapiei, este de așteptat ca cei doi parteneri să fie 
implicați în procesul terapeutic în cantități diferite, astfel că 
rezultatele și interesele pentru schimbare ale acestora pot fi 
diferite dacă amândoi vor fi incluși în terapie. De aceea, 
trebuie să se țină cont de la bun început de două concepte 
cheie – confidențialitatea și potențialele conflicte care pot 
apărea între dorințele clientului și obiectivele terapeutului 
(Duba, Kindsvatter & Lara, 2008). Stabilirea pentru ca 
partenerii să intre în terapie de cuplu individuală sau chiar 
terapie de grup depinde de resursele fiecărui cuplu în parte, 
iar dacă partenerii își doresc să schimbe relația din acel 
punct, studiile spun că terapia de cuplu este mai benefică 
(Silverstein, 1998). 

Un model existent pe care terapeuții îl pot folosi pentru a 
ajuta persoanele aflate în infidelitate să redevină funcționale 
în relație este modelul folosit pentru PTSD, astfel, 
infidelitatea fiind privită ca o traumă. Terapia pentru PTSD 
determină retrăirea evenimentului traumatic, similară unei 
expuneri, investigând și modul în care evenimentul i-a 
schimbat clientului percepțiile despre sine, despre ceilalți și 
despre lume. Astfel, această terapie, folosind restructurarea 
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cognitivă și exerciții de expunere comportamentală, le 
permite oamenilor să-și descopere convingerile demontate 
și să le reconstruiască într-o manieră sănătoasă pentru ei 
înșiși (Gordon, Baucom & Snyder, 2008). Doar că limita 
acestei practici pleacă de la faptul că dacă infidelitatea ar fi 
tratată la fel ca oamenii care au fost victime ale abuzului, 
acest lucru nu pune accentul pe orientarea spre problemă, 
iar persoanele în cauză ar fi orientate spre un diagnostic. De 
aceea, Zola (2007) a adus în vedere în studiul său o 
abordare sistematică. Pentru început, terapeutul poate 
profita de momentul „tabula rasa” prin care trec cei doi 
parteneri și creează un spațiu securizant, echilibrat pentru ei 
și propice de a se simți ei înșiși. Odată creată relația 
terapeutică, clienții îi vor atribui terapeutului autoritatea 
necesară, ceea ce va facilita dinamica din terapie (Madathil 
& Sandhu, 2008). În același sens, în literatura de specialitate 
se pune accentul pe importanța setării unor granițe din 
partea terapeutului. Acestea pot fi în legătură cu relația 
partenerilor, precum asigurarea partenerilor că au încheiat 
comiterea infidelității, că le va spune unde se află fiecare 
persoană pe parcursul zilei, că vor face față relației, dar și în 
legătură cu psihoterapia, precum introducerea în procesul 
terapeutic, stabilirea rolului de client, respectiv terapeut, 
menținerea neutralității față de ambii parteneri, dar și 
evitarea apariției vreunui triunghi. Pe de altă parte, alte studii 
susțin două puncte de urmărit pe parcursul procesului 
terapeutic – validarea emoțională și aderarea la tratament, 
adică abilitatea psihoterapeutului de a se ghida după 
îndrumările de specialitate (Dupree, White, Olsen & Lafleur, 
2007). 

De asemenea, pe lângă scopul de a investiga problema 
pentru el, terapeutul poate crea și un mediu informativ pentru 
clienți, adresând întrebări precum: cum se simte fiecare 
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partener legat de momentul de criză prin care a trecut și cum 
situația întâmplată îl afectează sau crede că îl va afecta. De 
asemenea, un lucru util pentru terapeut de luat în calcul este 
faptul că ei trebuie să fie pregătiți pentru o manifestare 
diferită a distresului provocat de infidelitate de la client la 
client (Madathil & Sandhu, 2008). Autorii afirmă că terapeutul 
trebuie să se aștepte că partenerul care a fost înșelat poate 
rumina asupra celor întâmplate, poate reacționa cu ură față 
de celălalt partener, cu rușine, cu stări de depresie, frică și 
sentimentul de abandon și se poate simți neputincios sau 
victimizat (Fife, Weeks & Gambescia, 2008; Madathil & 
Sandhu, 2008). Totodată, terapeutul trebuie să aibă în 
vedere aportul cultural și semnificația pe care o au căsătoria 
și relațiile sexuale în familie și suportul social al clienților. Un 
alt plan pe care terapeutul e nevoie să îl aibă în vedere sunt 
simptomele psihosomatizate; cele mai des întâlnite, spun 
autorii, sunt durerile de stomac și oboseală la nivelul 
întregului corp. Pornind de la acestea, este necesară de la 
început o discuție despre disconfortul fizic, înainte de a trece 
direct la tema infidelității (Madathil & Sandhu, 2008). 

Duba et al. (2008) susține că oamenii, prin comportamentele 
lor, fie încearcă să câștige ceva, fie să evite ceva, fie ambele 
opțiuni. În acest sens, terapeutul își stabilește ca obiectiv să 
îl ajute pe client să conștientizeze ce anume încearcă să 
câștige sau să evite și cum anume va avea să facă acel lucru 
și, totodată, clientul să își asume eventuala problemă care 
există. În studiul realizat de acești autori, se susține ideea 
conform căreia Teoria atașamentului permite un proces de 
explorare sistematică a stărilor și comportamentelor clienților 
care par a fi provenite din factorii intrapersonali. Bazându-se 
pe această teorie, stilurile de atașament pe care oamenii le 
inferează de la părinții lor din perioada timpurie se vor 
transforma mai apoi în reguli, convingeri și atitudini 
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internalizate despre sine, despre ceilalți și despre lume, iar 
acest fapt poate avea efecte în relaționarea cu partenerul de 
cuplu. 

Odată ce partenerii încep să intre în procesul de recuperare 
din trauma infidelității și au căzut de acord să înceapă să 
lucreze asupra relației, terapeutul își poate adăuga în planul 
de lucru asistarea individuală sau de cuplu cu scopul de a 
înțelege factorii intrapersonali care au contribuit la apariția 
infidelității. Se poate ține cont de faptul că dacă ambii 
parteneri sunt implicați în terapie la nivel foarte ridicat, ar fi 
de preferat să se lucreze în ședințe individuale. Se va 
concentra pe aspectele următoare: investigarea relațiilor 
părinților lor și dinamica dintre ei atunci când apăreau 
conflictele, explorarea modelelor transgeneraționale, a 
nevoilor pe care le are de la celălalt partener și cum sau dacă 
le-a obținut, explorarea planului amoros și al prietenilor din 
trecutul clientului, începutul și finalul acelor relații, precum și 
nevoilor pe care le-a avut de la cealaltă persoană și cum sau 
dacă le-a obținut (Duba et al., 2008), dar și posibile alte 
situații în care a recurs la infidelitate în trecutul său (Maheu, 
1999). 

Silverstein (1998) susține că în terapia de cuplu este benefic 
să se cunoască motivațiile sale și factorii implicați, precum 
dacă vor în continuare să mențină relația de cuplu sau nu, 
faptul că trauma, furia, vina, sau rușinea resimțite au nevoie 
să fie procesate, că ideea obsesivă despre comiterea 
infidelității trebuie redusă, iar încrederea să înceapă să fie 
construită în relație, alături de noi modele de interacțiune și 
îmbunătățirea deficiențelor dintre parteneri. Un alt aspect pe 
care terapeutul trebuie să-l ia în seamă este siguranța că 
respectivul client este în afara oricărui pericol de violență 
domestică sau suicid. Iar dacă descoperă simptome precum 
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cele depresive, suicidare sau pur și simplu deficitare din 
punct de vedere funcțional, e nevoie de o comunicare către 
un psihiatru pentru medicamentație. Printre alte obiective de 
setat pentru tratamentul terapeutic se numără diferențierea, 
întărirea stimei de sine, explorarea modelelor de defensivă, 
atitudinilor din familie, proiecțiilor realizate în relația de cuplu, 
dar și refacerea rănilor emoționale, dezvoltarea unor 
așteptări realiste, unor modalități de comunicare mai 
eficiente, unor mecanisme de a reacționa și gestiona 
conflictele. Se poate lucra, de asemenea, și pe planul sexual, 
amoros și afectiv. E necesar să se știe că încrederea nu 
răsare din promisiuni și scuze, ci din situații experimentate 
care îl vor reasigura pe client în timp. Dacă, în schimb, 
partenerul infidel devine nehotărât sau refuză cu totul să mai 
participe la reconstruirea problemei, atunci rezultatele sunt 
slabe spre nule.   

Așadar, se cunoaște faptul că infidelitatea poate cauza 
probleme grave în ceea ce privește sănătatea mentală 
precum anxietate și depresie. Astfel, infidelitatea este 
considerată a fi una dintre cele mai devastatoare situații în 
viața de cuplu și, totodată, cea mai dificilă problemă cu care 
un psihoterapeut se poate întâlni la terapia de cuplu sau de 
familie (Madathil & Sandhu, 2008). Terapeuții ar trebui să 
lase clientul să se obișnuiască cu ideea terapiei, să se miște 
în ritmul lui și să afle de la el așteptările pe care le are de la 
terapie. Un alt aspect care e de preferat să fie inclus în 
derularea procesului este cultura clientului, deoarece lucrul 
cu problema infidelității și cu clienți din medii etnice diferite 
poate fi diferit și poate avea abordări diferite. Cultura 
reprezintă, până la urmă, felul în care infidelitatea este 
văzută de către cupluri și oameni (Penn, Hernández & 
Bermúdez, 1997). 
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Consecințele stresului asupra mamei și fătului 
 

                                                                 Andrei Marina 

Ce au relevat studiile în privința stresului din timpul 
sarcinii și post-partum? 

o Depresia și anxietatea 
Sarcina poate fi un lucru extraordinar, dar și îngrijorător 
pentru viitorii părinți, îndeosebi pentru viitoarele mame. 
Femeile însărcinate experimentează o serie de schimbări 
fiziologice și emoționale, care per ansamblu pot declanșa 
anxietatea. Teama de necunoscut, stresul, sentimentele de 
nesiguranță în ceea ce privește locul de muncă sau situația 
financiară, cât și alte griji zilnice se adaugă modificărilor 
hormonale din timpul sarcinii și pot face ca femeile să se 
simtă copleșite. 

În timp ce femeile știu că sarcina le poate aduce disconfort 
fizic (cum ar fi oboseala, umflarea gleznelor și insomnia), 
multe nu sunt conștiente că problemele legate de sănătatea 
mintală în sarcină, precum depresia și anxietatea sunt 
complicații comune în sarcină, arată Juli Fraga (2018) într-
un articol publicat în Washington Post. 

Cercetătorii consideră că modificǎrile neuro-endocrine în 
funcţiile axei hipotalamo-hipofizo-adrenale şi sistemului 
nervos vegetativ sunt strâns legate de dezvoltarea 
tulburǎrilor afective şi anxioase, precum depresia şi 
anxietatea (Mihăilescu et al., 2011, apud Kendler et al., 
1999). Adăugăm acestui tablou îngrijorarea constantă a 
mamei pentru sănătatea copilului, iar anxietatea devine o 
problemă cât se poate de reală. 
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Social Readjustment Rating Scale (cunoscută ca și „Scala 
stresului Thomas Holmes și Richard Rahe”) (1967) s-a bazat 
pe o cercetare în care cei doi psihiatri americani au studiat 
fișele medicale a peste 5000 de pacienți, cu scopul de a 
determina care dintre evenimentele stresante de viață pot 
cauza îmbolnăvirea oamenilor. Pacienților li s-a cerut să 
indice ce lucruri semnificative s-au petrecut în ultimele luni 
din viața lor. Apoi, cei doi psihiatri „le-au pus pe acestea în 
relație cu bolile pe care subiecții le manifestau” (Berndt, 
2014). Astfel au întocmit o listă care cuprinde 43 de 
evenimente stresante de viață. Concluzia lor a fost că există 
o corelație pozitivă între evenimentele lor de viață și bolile pe 
care le aveau pacienții. În tabelul de mai jos am selectat din 
cele 43 de evenimente pe primele 20 împreună cu scorurile 
corespunzătoare acestora. Observăm că sarcina ocupă locul 
12 în clasament, însumând un scor mare (40 de puncte), fiind 

urmată îndeaproape de naștere, cu un scor de 39 de puncte.  

Eveniment de viață                       Scor 
Decesul soției/soțului 100 
Divorțul 73 
Separare maritală 65 
Detenția unui membru de familie 63 
Decesul unui membru de familie apropiat         63 
Accident sau boala personală 53 
Căsătorie 50 
Concedierea                                                      47 
Reconcilierea maritală 45 
Pensionare                                                                    45 
Îmbolnăvirea gravă a unui membru de familie 44 
Sarcina 40 
Probleme sexuale                                                         39 
Apariția unui nou membru de familie (ex. naștere, 
adopție, sau mutarea în casă a unui senior al 
familiei, etc. 

39 
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Schimbarea domeniului propriei afaceri  39 
Modificări ale situației financiare (mult mai bine 
sau mai rău) 

38 

Moartea unui prieten apropiat 37 
Modificări în ce privește evoluția propriei afaceri 36 
Modificări în frecvența dezacordurilor conjugale   35 
Un împrumut (ipotecar, pentru o afacere, etc) 31 
  

Tabel: Evenimente stresante de viață și scorurile acestora, 
potrivit Holmes și Rahe (1967) 

o Vulnerabilitatea mamei în perioada prenatală și 
postnatală. Efectele stresului psihologic. 
În timp ce stresul psihologic postnatal a fost studiat pe scară 
largă de mai mulți ani, în special cu accent pe depresia 
postpartum, simptomele depresiei, stresului și anxietății 
materne nu sunt mai frecvente sau mai severe după naștere 
decât în timpul sarcinii. Însă în ultimii ani, atenția a fost 
îndreptată și asupra studiilor din timpul sarcinii. Astfel, un 
grup de cercetători vizează identificarea efectelor stresului 
psihologic prenatal al femeilor asupra comportamentului 
fătului și dezvoltării copilului. Aceste studii sunt în 
concordanță cu numărul mare de studii care au susținut 
„ipoteza originilor fetale” potrivit căreia expunerile mamei la 
un mediu dificil în timpul sarcinii o afectează atât pe ea, dar 
produc modificări și în fiziologia in utero, cu efecte critice 
asupra fătului (Kinsella și Monk, 2013, apud. Evans et al., 
2001). 

Potrivit unui studiu mai recent publicat în British Journal of 
Psychiatry (Sinesi et al., 2019), anxietatea în timpul sarcinii 
afectează între 15 și 23% dintre femei și este asociată cu un 
risc crescut asupra mamei și fătului. Unele studii au 
demonstrat că anxietatea antenatală s-a dovedit constant a 
fi un predictor puternic de anxietate și depresie 
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postnatală (Sinesi et al. apud. Migrom et al., 2008, Grant et 
al, 2008, Verreault et al., 2014, Sutter-Dallay et al, 2004, 
Austin et al., 2007). Mai exact, dacă ați avut anxietate în 
timpul nașterii, este foarte probabil să o aveți și postpartum. 

J. Collingwood (2018) include într-un articol amplu câteva 
studii realizate în întreaga lume. Autorul îi citează pe 
cercetătorii din Boston care au studiat anxietatea maternă în 
timpul sarcinii, cât și la șase săptămâni după naștere. În 
studiul desfășurat în anul 2005 au fost incluse aproximativ 
500 de femei ale căror rezultate la teste au fost corelate cu 
fișele lor medicale. Concluziile au fost următoarele: 

o în stadiul prenatal, peste 20% dintre femei au prezentat 
tulburări de anxietate și simptome depresive, iar 17% au avut 
aceleași probleme la șase săptămâni după naștere. Să 
reținem, subliniază cercetătorii, că „majoritatea femeilor din 
categoriile de mai sus nu au fost identificate cu aceste 
probleme de către doctorii care le-au monitorizat în timpul 
sarcinii sau postpartum”. 

o doar 15% dintre participantele care au prezentat tulburări de 
anxietate sau depresie aveau un istoric al unui tratament de 
sănătate mintală în timpul sarcinii. 

o în perioada postpartum, „doar 25% dintre femeile postpartum 
care au prezentat tulburări au primit tratament”, specialiștii 
fiind de părere că această grijă față de mame lipsește și 
trebuie avută în vedere. 
Un alt aspect asupra căruia ne atrage atenția J. Collingwood 
(2018) le privește pe femeile care au avut rezultate negative 
la sarcinile anterioare, acestea prezentând un risc mai mare. 
Autorul concluzionează că avortul, moartea fătului și 
nașterea prematură reduc scorurile calității vieții femeilor și 
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cresc semnificativ scorurile de anxietate în timpul sarcinilor 
ulterioare. 

Femeile însărcinate se îngrijorează din cauza durerilor 
travaliului, anticipând durerea, fenomen cunoscut sub 
denumirea de frică de naștere, sau pot fi preocupate de 
sănătatea copilului pe care îl poartă, ori de schimbările 
fizice pe care le vor suferi în urma nașterii (Huizink et al., 
2004, apud. Sjögren, 1997). 

Într-o meta-analiză recentă a 28 de articole de specialitate 
privind depresia în timpul sarcinii, se arată că cercetătorii au 
constatat că până la 13% dintre femei manifestă episoade 
depresive la un moment dat în timpul sarcinii sau în primul 
an postpartum (Kinsella și Monk, 2013, apud. Gavin et al., 
2005). 

Consecințele stresului asupra fătului 
Potrivit altor studii, nivelurile ridicate de anxietate în sarcină 
au fost asociate cu nașterea prematură și cu greutatea 
scăzută a copiilor la naștere (Huizink et al. 2003 apud Dunkel 
et al., 2012). De asemenea, pot rezulta o serie de rezultate 
negative în ceea ce privește dezvoltarea copiilor, 
incluzând emoțiile negative (Gutteling et al. 2005; Huizink et 
al. 2002;), ADHD (Huizink et al. 2003 apud Van den Bergh et 
al., 2005) și întârzieri ale dezvoltării (Huizink et al. 2003), 
precum și modificări ale volumului de substanță cenușie a 
creierului (Huizink et al. 2003 apud Buss et al., 2010). 

Riscul de întârziere a dezvoltării la copiii expuși prenatal la 
fumat s-a dovedit a fi mult mai ridicat la cei a căror mame s-
au confruntat și cu o serie de dificultăți financiare în timpul 
sarcinii (Kinsella și Monk, 2013, apud Perera et al., 2006). 
Aceste rezultate sunt în concordanță cu cele ale cercetării 
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epidemiologice a femeilor însărcinate din timpul Foametei 
Olandeze din iarna anului 1944 (în timpul celui de-al doilea 
Război Mondial), în care s-au studiat copiii femeilor 
însărcinate în acea perioadă, al căror consum de alimente 
fusese redus între 500 și 1500 de calorii pe zi. Cercetătorii 
de la Universitatea Southampton din Marea Britanie au 
realizat o serie de studii în care au arătat că evoluția sarcinii 
și a fătului, în acea perioadă, a fost asociată cu un risc de 
două ori mai mare, pentru schizofrenie, tulburare de 
personalitate schizoidă, precum și cu un risc major pentru 
tulburările afective grave la vârsta adultă (Kinsella și Monk, 
2013, Brown et al., 2000). În legătură cu aceasta, cercetătorii 
au subliniat în mod deosebit că stresul maternal, secundar 
foametei, poate avea efecte asupra regiunilor creierului a 
căror afectare poate cauza bolile mintale. 

Există și câteva studii clinice care fac legătura dintre 
expunerea femeilor gravide la o serie de factori de stres 
traumatic, precum stresori cronici sau comuni de viață (spre 
exemplu, diverse pierderi sau dolii, probleme obișnuite de zi 
de zi și cutremur), la afectări semnificative ale 
neurodezvoltării copiilor, incluzând risc crescut de probleme 
motorii, autism, tulburări afective și capacitate cognitivă 
redusă (Kinsella și Monk, 2013, apud. Talge și Glover, 2007). 
Studiile mai arată că nivelurile ridicate de depresie și 
anxietate prenatală a mamei sunt asociate cu 
o reglare emoțională slabă la copiii mici (Kinsella și Monk, 
2013, apud. O’Connor, 2003). 

Aceeași teorie este susținută și de alți cercetători care au 
demonstrat că mediul prenatal poate avea un efect profund 
asupra copilului. Există mai multe dovezi că stresul prenatal 
și anxietatea pot influența rezultatele nașterii, dezvoltarea 
temperamentului și cogniția copilului (Huizink et al., 2004, 
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Talge et al., 2007). Și alte studii au relevat că există o 
legătură între stresul prenatal și felul în care se naște 
copilul, niveluri mai ridicate de stres având un impact negativ 
asupra temperamentului și dezvoltării cognitive și motorii a 
copilului. De exemplu, stresul prenatal și sentimentele de 
anxietate generală au fost legate de o greutate mai mică a 
copilului la naștere (Lobel et al., 1992, Wadhwa et al., 
1993), temperament dificil și tulburări de 
comportament (Huizink et al., 2002, Buitelaar et al., 2003, 
O’Connor et al., 2003, Gutteling et al., 2005, Rothenberger 
et al., 2011). 

Pe de altă parte, unii cercetători sunt de părere că anxietatea 
asociată sarcinii poate fi mai strâns legată de felul în care se 
naște copilul, decât de sentimentele generale de anxietate 
(Huizink et al., 2004). Buitelaar et al. (Baizarova apud 
Buitellar et al., 2003), au constatat că anxietatea în sarcină 
(teama mamei de a naște un copil cu handicap și teama de 
a naște) este asociată în mod unic cu diverse tipuri de 
temperament ale copilului la vârsta de 8 luni. Mai recent, 
Blair et al., (2011) au constatat că anxietatea specifică 
sarcinii între 13 și 17 săptămâni de sarcină este un predictor 
al temperamentului dificil al copilului la 2 ani (Baibazarova et 
al., 2012). 

Anxietatea prenatală este pusă în legătură cu consecințe 
negative la naștere și asupra dezvoltării copilului și de alți 
cercetători care consideră că are efecte inclusiv greutatea 
scăzută a fătului la naștere (Sinesi et al. apud. Field si colab. 
2010, Diego et al., 2006), nașterea prematură (Sinesi et al. 
apud Dunkel-Schetter et al., 2011, Berle et al., 2005, Ding et 
al., 2014) și efecte dăunătoare asupra dezvoltării creierului 
copilului. (Sinesi et al. apud. Stein, 2014, Talge et al., 2007, 
Van derBeergh et al., 2005). Autorii mai adaugă și creșterea 
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riscului de întârziere a limbajului (Sinesi et al. apud Tange, 
2007), tulburare de deficit de atenție sau 
hiperactivitate (ADHD) (Sinesi et al. apud Tange, 2007) și o 
reglare emoțională slabă (Sinesi et al. apud Van derBeergh 
et al., 2005). 

Să nu uităm că toate consecințele negative asociate cu 
anxietatea în sarcină pe care le-am prezentat mai sus, indică 
faptul că evaluarea anxietății sarcinii este importantă pentru 
a putea identifica femeile care au un nivel ridicat de anxietate 
în perioada de sarcină. Acest lucru va facilita eforturile de 
prevenire și intervenție pentru a reduce anxietatea în timpul 
sarcinii, cu posibile efecte benefice asupra copilului pe 
termen lung (Huizink et al., 2016, apud. Glover 2014). 

În România nu s-au realizat studii care să releve 
dimensiunea acestui fenomen, însă putem doar să anticipam 
că cifrele sunt cu mult mai mari. Viitoarea mamă nu trebuie 
să fie „abandonată” de sistemul de sănătate, ci dimpotrivă, 
este nevoie să i se acorde o atenție deosebită din toate 
motivele expuse mai sus. Mai mult decât atât, este necesară 
o campanie susținută care să aibă în atenție și familiile și 
întreaga societate, deoarece este esențial ca mamele să fie 
înțelese și sprijinite de cei din jur pe durata sarcinii și după 
aceasta. 

Acest articol s-a dorit a fi un semnal de alarmă în vederea 
conștientizării legate de consecințele stresului asupra mamei 
și a fătului, dar mai ales asupra dezvoltării sale ulterioare. 
Recomandarea noastră este ca mamele să se preocupe în 
mod deosebit de sănătatea lor mintală, să aplice toate 
metodele de relaxare pe care le știu iar, din toate motivele 
expuse mai sus, să nu ezite să apeleze la suportul 
specializat al unui psiholog, atunci când simt că au nevoie.   
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Cum ne putem salva de un atac de panică? 
 

                                                             Seeberger Tiberiu 

Atacurile de panică sunt simptome des întâlnite în ziua de 
azi. 

Care este motivul pentru care sunt atât de frecvente atacurile 
de panică? De ce în anii aceștia tot mai multe persoane 
trăiesc atacuri de panică? Ce înseamnă un atac de panică și 
ce ascunde el? Cum ne putem proteja în fața acestuia? 
Toate aceste întrebări își vor găsi răspunsul în textul ce 
urmează, pe care l-am scris special pentru tine, persoană 
care simți că îți pierzi nădejdea. 

În vremurile în care societatea era mult mai puțin organizată, 
acum peste 4000 de ani, pericolele pândeau la fiecare pas. 
Oamenilor le putea fi pusă în pericol viața ca urmare a 
animalelor sălbatice, a bolilor pentru care nu exista leac, a 
foametei sau a altor oameni. Practic, trebuiau să stea 
permanent într-o stare de alertă. Această stare de alertă 
poate fi numită și stare de panică. În momentul în care 
pericolul era iminent: un urs era zărit la 30 de metri 
apropiindu-se, atunci omul se panica, știind că este o linie 
subțire între viață și moarte. Acel moment poate fi numit atac 
de panică. 

A trecut mult timp de atunci. Omul a supraviețuit pericolelor, 
a crescut, s-a dezvoltat, s-a adaptat. Societatea a crescut și 
a devenit mai complexă. Din adunările care judecau al 
cetăților sau ale orașelor mai micuțe, acum avem o întreagă 
gamă de instrumente judiciare. Odată cu toate acestea, 
avem de-a face și cu o complexitate de temeri și de emoții. 
Dacă înainte ne temeam de faptul că o adunare ne putea 
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condamna la moarte, acum ne temem că o comisie ne poate 
condamna la închisoare, ne poate lăsa fără serviciu, ne 
poate impune plata unor rate lunare sau ne poate face de râs 
în cercul nostru de cunoștințe. 

Acest lucru poate fi de înțeles, este normal ca oamenii să se 
teamă de închisoare sau de concediere. Dacă acest lucru 
este adevărat, de ce noi avem atacuri de panică, iar bunicii 
noștri, care trăiau în vremuri asemănătoare, nu aveau? Unul 
dintre răspunsuri este că și ei aveau, iar altul este că acum 
libertatea emoțiilor ne-a permis să creștem și să înțelegem 
mai mult, dar ne-a pus față în față și cu alte pericole. Să le 
luăm pe rând. 

În primul rând și părinții sau bunicii noștri aveau atacuri de 
panică. Atacul de panică este acum numit așa deoarece a 
evoluat psihologia, psihiatria și medicina în general. Atunci 
acest atac de panică se putea numit „blestem”, „deochi”, 
„stare de slăbiciune”, „tremurat”, „posedare de către diavol”. 
Pe toate acestea le întâlnim dacă mergem în unele sate mai 
îndepărtate de marile aglomerații urbane. Rezolvarea 
acestora este mersul la preot sau un leac băbesc. Preotul 
ținea locul de tată sau mamă într-o familie fără acel părinte, 
în timp ce leacul băbesc ținea locul de „medicament magic”, 
la fel cum facem și cu copiii care atunci când cad, ei încep 
să plângă chiar dacă nu se lovesc, iar noi pupăm acolo unde 
au căzut. Copilul a căzut, are o stare de panică, începe să 
plângă cu spor, iar mama îi dă un pupic și „medicamentul 
magic” și-a făcut efectul, copilul a continuat joaca. 
Bineînțeles, pe măsură ce copilul crește, la el nu mai 
funcționează pupicul ca și „medicament magic” și îl înlocuim 
fără să ne dăm seama cu o ciocolată, cu o sumă pe care i-o 
trimitem, cu un cozonac pe care i-l dăm când trece pe la noi. 
La fel este și cu leacul băbesc sau cu ajutorul preotului. Ei, 
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folosindu-se de o putere divină, încearcă să facă bine 
folosindu-se de influența și de prestigiul pe care le au, la fel 
cum și părintele le avea în fața copilului. În vremurile de 
acum, influența bisericii a scăzut considerabil comparându-
se cu anii trecuți, iar oamenii nu au încredere atât de mare 
că aceasta îi poate ajuta. 

Pe de altă parte, ne confruntăm cu o libertate a emoțiilor. 
Dacă în trecut nu aveam voie să ne gândim la 
homosexualitate, la faptul că ne urâm părinții, la faptul că ne 
urâm șefii, la faptul că statul fură și noi stăm în frig, fără 
curent și cu mâncare cu rația, acum suntem încurajați să 
trăim toate aceste afecte. Agresivitatea pe care o avem față 
de alte persoane, dragostea pe care o trăim față de persoane 
interzise, ambele sunt lucruri problematice. De îndată ce sunt 
trezite în noi de o reclamă, de o melodie, de o anumită 
persoană, ele se transformă în stări de panică. 

Acum că știm ce ne afectează, cum ne putem proteja 
împotriva acestora? Un prim pas este să notăm cât mai multe 
detalii despre gândurile care ne vin în minte în momentul în 
care avem acel atac de panică: de ce ne temem? Ce ne-a 
provocat această temere? A fost în prezența cuiva, în 
prezența a ceva special, a fost precedată de ceva anume? 

Ca un prim ajutor pentru momentele de panică, ar trebui să 
ne gândim din timp la lucruri care ne plăceau în copilărie să 
le facem singuri sau, mai ales, când eram singuri acasă și să 
le aplicăm atunci când avem atacul de panică: să ne băgăm 
sub plapumă și să ne jucăm acolo, să stăm ghemuiți, cu 
genunchii la bărbie în pat și să ne uităm la tv, să ne 
ascundem în șifonier, să mâncăm ciocolată etc.. 
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Pentru prevenirea problemelor de această natură, recomand 
cu tărie sportul. O alergare, mersul la sală, mersul cu 
bicicleta, practic orice activitate care se face cu plăcere și 
care presupune ieșitul la aer curat și relaxarea. 

Dacă lucrurile încetează să funcționeze, se recomandă 
psihoterapia. 
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Cum facem față pierderii unei persoane apropiate? 

                                                             Andrei Marina 

Cum facem față pierderii unei persoane 
apropiate? Tehnici care ajută în procesul de doliu 

Înţelegerea suferinței pierderii 

Doliul în urma decesului unei persoane apropiate este de 
departe cea mai traumatizantă experiență umană. În urma 
unui studiu desfășurat în 1967, psihiatrii T. Holmes și R. 
Rahe au publicat o scală de evaluare a evenimentelor de 
viață stresante, scală care este folosită și în prezent de 
psihologii clinicieni pentru a evalua impactul psihologic al 
unui eveniment de viață asupra indivizilor. De reținut este că 
această scală include pe primul loc decesul soțului sau 
soției ca însumând cel mai mare scor (100 de puncte). De 
asemenea, pe locul 5 se situează decesul unui membru 
apropiat de familie, cu 63 de puncte. 

Legat de moarte, să nu uităm că România de mai mulţi ani se 
situează pe primele locuri din Uniunea Europeană în ceea ce 
privește rata mortalității. 

Date mai recente confirmă, de asemenea, că România a 
avut în 2018 cea mai mare rată a mortalităţii infantile din 
Uniunea Europeană, aproape dublu faţă de o rată a 
mortalităţii infantile în Uniunea Europeană, arată datele 
publicate de Institutul Național de Statistică (2019). 

Cheltuielile pentru sănătate scăzuseră în țara noastră la 4,9 
% din PIB în 2015, an în care România ocupa ultimul loc în 
ceea ce privește cheltuielile pentru sănătate per cap de 
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locuitor în anul 2015 pe lista țărilor din UE (Comisia 
Europeană, 2017). 

Este o realitate pe care toți o acceptăm cu mare greutate și 
o situație dramatică cu care se confruntă românii de mai mulți 
ani. Drept urmare, în acest context este foarte util să 
înțelegem procesul doliului și să îl putem depăși cât mai bine. 
Iar aceasta cu atât mai mult cu cât în contextul actual al 
pandemiei cu coronavirus, persoanele infectate nu vor 
beneficia de ritualurile bisericești si nici pomenile nu mai pot 
fi realizate, lucru care împiedică familia să îi jelească pe cei 
dragi, proces care alină suferința membrilor acesteia, așa 
cum vom vedea în cele ce urmează. Aranjamentele ritualului 
care în condiții normale au o semnificație deosebită pentru 
familie, în acest context nu mai pot fi realizate. 

Însă, pierderea unei persoane dragi este o experiență care 
transcende toate barierele sociale, culturale și religioase. 
Constatăm că, în ultimii ani, numărul postărilor în mediul 
virtual ca urmare a pierderii unei persoane apropiate, a 
crescut semnificativ la nivel global. Nu se cunoaște încă dacă 
aceste manifestări ajută în clinică și în managementul non-
clinic al durerii. Vedem cu fiecare zi oameni care își exprimă 
durerea în online sau se conectează cu alții care trăiesc 
traume similare, în speranța că vor primi alinare și 
compasiune. 

Fiind o experiență de viață universală și inevitabilă, impactul 
suferinţei pierderii asupra psihicului a fost studiat încă de la 
lucrarea „Doliu și melancolia” scrisă de Freud în anul 1917 
(Freud, 1957). 
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Deși experimentată în primul rând la nivel individual, impactul 
durerii este mult mai mare, incluzând în cerc familia, prietenii 
și uneori chiar comunitatea afectată de pierdere. 

Care sunt consecințele psihologice ale traumei psihice? 

o Depresie 

o Anxietate 

o Suferință după pierderea unei persoane apropiate 

o Abuzul de substanțe 

o Insomnie 

o Îngrijorare 

o Furie. 

 
Procesul de doliu. Cum să facem față pierderii unei 
persoane? 

Davenport (2002) îi citează pe Stroebe și colab. (2001) şi ne 
oferă o înțelegere a suferinței cauzate de pierderea unei 
persoane, sugerându-ne că doliul oscilează între două 
procese – unul orientat spre pierdere iar al doilea, orientat 
spre reconfigurarea vieţii persoanei care trăiește pierderea. 

Suferința pierderii implică un echilibru între concentrarea 
asupra pierderii unui apropiat și între reconfigurarea vieții 
persoanei rămase în viață, astfel încât aceasta să își poată 
propune noi obiective și un sens al existenței. Ambele 
procese sunt necesare. A încerca să ne distragem atenția de 
la consecințele decesului unei persoane apropiate, este un 
sfat la fel de prost precum a ne lăsa măcinat de gânduri 
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despre cum ne-a afectat pierderea. Nu este un proces linear, 
ci provocarea este să alternezi în mod adecvat cele două 
procese. În plus, această abordare susține că nevoia 
emoțională de a ne descărca emoțional poate fi exagerată, 
fiind valabilă mai mult pentru femei decât pentru bărbați, 
realizându-se pentru a reduce suferința. 

1. Concentrarea pe pierderea unei persoane dragi poate 
implica emoții atât pozitive cât și negative, adesea trecându-
se rapid de la o emoție la alta. Spre exemplu, discuția despre 
suferința cuiva asupra morții unei persoane apropiate, poate 
duce la un focus pozitiv atunci când se vorbește despre 
calitățile deosebite ale acesteia și se spun povești despre ea 
sau el. 

2. O mare parte din ceea ce implică doliul constă în încercarea 
de a găsi un sens al întâmplării – a încerca să găsești și o 
parte pozitivă în tot ce s-a întâmplat. Când se realizează 
acest lucru, sentimentele negative profunde despre pierdere 
tind să se diminueze. 

3. O altă parte a procesului este stabilirea unei identități despre 
sine care include și relația cu persoana care a decedat, dar 
nu este limitat de aceasta. În mod ideal, acesta este un 
proces proactiv (spre deosebire de a ne simți ca victimă a 
sorții) și, din această cauză, poate duce la evoluție din punct 
de vedere afectiv și spiritual. 

4. Nu există o modalitate corectă de a se trăi pierderea cuiva și 
nici o anumită strategie de a pune capăt suferinței. Durerea 
este atât dinamică, cât și fluctuantă și se schimbă în timp. 
Davenport (2002) evidențiază că unii cercetători au remarcat 
faptul că multe persoane care au suferit pierderea unei 
persoane apropiate au susținut ulterior că unul dintre lucrurile 
pozitive ca urmare a suferinței, a constat în evoluția 
personală. 
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Ritualuri și obiceiuri la decesul unei persoane 

În tot acest tablou considerăm necesar să menționăm și 
ritualurile înmormântării care au scopul de a ajuta membrii 
familei și prietenii să își ia rămas bun de la persoana 
apropiată. La români, dintre aceste ritualuri fac parte și 
pomenile, ocazii menite să ofere un proces gradual al 
pierderii pe care l-am descris mai sus. 

În mod tradițional, aceste obiceiuri au inclus procesul de 
înmormântare – obiceiul de a îngropa mortul, sau incinerarea 
lui - și modalitățile de a răspândi vestea morții unei persoane. 
Dacă majoritatea oamenilor publicau anunțuri de deces și 
comemorare în ziarele print, la rubrica „Decese”, în ultimii ani 
acestea au fost înlocuite de anunţuri si postări pe canalele 
sociale. Nu mai au forma inițială, ci oamenii își exprimă 
durerea într-o manieră din ce în ce mai amplă. 

Până în prezent nu s-a efectuat nicio cercetare pentru a se 
afla dacă aceste noi comportamente  sunt benefice pentru 
indivizi sau măsura în care profesioniștii din domeniul 
psihilologiei le consideră utile față de abordările tradiționale 
ale doliului. 

Există un timp pentru a plânge moartea unei persoane 
apropiate? 

Falconer, Sachsenweger, Gibson și Norman, profesori la 
diferite universități americane, scriau în 2011 în „New 
Zealand Journal of Psychology” că nimeni nu poate spune 
de cât timp avem nevoie pentru a ne trăi suferinţa pierderii. 
Însă, un lucru este cert, procesul de doliu necesită timp, fiind 
un proces de adaptare la o viață fără persoana decedată, iar 
un astfel de proces este gradual. Un singur obstacol poate 
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să intervină în interiorul familiei ai cărei membri sunt dornici 
să treacă peste durerea provocată de un deces, pentru a 
putea reveni la o rutină normală. Spre exemplu, copiii pot 
spune uneori mamelor lor: „Haide, trebuie să treci peste asta 
și să îți trăiești din nou viața. Tata nu ar fi vrut să suferi 
mereu”. Ei sunt cei care nu conștientizează că avem nevoie 
de timp pentru a accepta pierderea pentru a ne adapta viaţa 
la pierdere și la toate schimbările pe care aceasta le implică. 

Tehnici care ajută în procesul doliului 

o scrierea unor scrisori persoanei decedate în care să ne 
exprimăm emoțiile față de persoana decedată. De obicei 
sunt multe lucruri de spus. Worden (….) ne încurajează să 
scriem și o scrisoare de rămas bun. Punând în scris ceea ce 
simțim, ajută să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat și să 
integreze pierderea. De asemenea, este util să ținem un 
jurnal al doliului sau să scriem poezii. 

o restructurarea cognitivă. Este un proces de durată pe care îl 
putem realiza împreună cu un psiholog sau psihoterapeut, 
fiind necesar pentru că gândurile influențează sentimentele 
și comportamentele noastre. Şi da, vom fi compleșiți de 
gânduri negative. 

o scrierea unei cărți de memorii împreună cu familia. Această 
carte poate include povești despre evenimente de familie, 
fotografii, poezii sau desene realizate de membrii familiei. 
Acestea ajută la evocarea persoanei decedate. De 
asemenea, îi ajută și pe copii să integreze pierderea. 
Referindu-ne la doliu, menționăm o carte de referință în 
literatura de specialitate, de Iolanda Mitrofan și Doru 
Buzducea (2002), „Psihologia pierderii și terapia durerii”, 
apărută la editura Sper.   
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În ceea ce privește practicile tradiţionale de doliu amintite, 
specialiştii au căzut de acord asupra faptului că în timpul 
procesului de doliu, indivizii exprimă și procesează emoția în 
mai multe moduri. Deși în maniera tradițională a perioadei 
doliului, practicile diferă de la o cultură la alta, multe obiceiuri 
au în comun teme și intenții similare. În trecerea în revistă a 
acestor obiceiuri se pare că multe practici pentru doliu au 
evoluat pentru a sprijini procesul de doliu. Amintim aici 
câteva strategii recomandate: 

1. Acceptarea realității pierderii 

2. Reconfigurarea vieții din care nu va mai face parte persoana 
decedată 

3. Reinventarea vieții și construirea unei „legături” cu persoana 
decedată. 
Există multe exemple din străinătate în care oamenii 
realizează activități de caritate în memoria unor persoane 
sau fundații care desfășoară astfel de activități. De 
asemenea, mormântul și piatra funerară ajută în mod 
tradiţional la procesul de comemorare fiind un loc fizic în care 
se crează o nouă legătură fizică. Alte comemorări cum sunt 
pomenile care se organizează în cultura noastră, în cea 
evreiască sau hindu, pot ajuta la crearea unor legături cu 
persoana dispărută. Se realizează astfel un transfer al durerii 
într-o nouă legătură sau acțiune, lucru care poate diminua 
sentimentul de neajutorare cu care se confruntă cei rămași 
în viaţă. După părerea lui Falconer și colab. (apud Bright, 
1996; Lundqvist, Nilstun, & Dykes, 2002; Milberg, Strang și 
Jakobsson, 2004), sentimentul de neputință este unul dintre 
cele mai grele de suportat în doliu, iar de acesta depinde un 
individ care trăiește un doliu complicat sau puțin complicat. 
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Donna Davenport (2002) îi mai aduce în prim plan pe 
Schaeffer & Moos (2001) care au subliniat că ușurința 
obținerii unor „rezultate bune” în urma unei crize, depinde 
atât de condițiile de viață ale unei persoane (de exemplu: 
situația sa financiară, sistemul de asistență socială, condițiile 
sale de viață) și de resursele personale ale persoanei înainte 
de criză (de exemplu: încrederea în sine, rezistența sa, 
capacitatea sa de a face față problemelor vieții). În plus, 
aspectele crizei pot mări dificultatea de a face față, în special 
gravitatea problemei, momentul în care se întâmplă criza, 
contextul și rapiditatea cu care se produce, și dacă avem sau 
nu vreun control asupra ei. 

În ceea ce privește pierderea unui părinte la jumătatea vieții, 
se poate spune că, cu cât o persoană are o situație financiară 
mai bună și relații de susținere mai puternice, cu atât aceasta 
va traversa mai ușor pierderea, mai ales dacă era de așteptat 
să se întâmple. În acest caz, suferința cauzată de pierdere 
nu va avea un impact foarte puternic, iar perioada doliului va 
fi traversată mai bine. 

Pentru a putea trece peste pierderi e nevoie de reziliență, un 
subiect asupra căruia voi scrie în curând. Citez aici doar 
definiția ei dată de Christina Berndt (2015) care scria că este 
„capacitatea de a intra în relații personale și de a obține 
sprijinul persoanelor sau instituțiilor în folosul propriului EU – 
aspecte pentru care unii oameni nu trebuie să facă nimic 
„special”. 

În încheiere, îi mai citez pe Iolanda Mitrofan și Doru 
Buzducea care scriau în prefața cărții pe tema pierderii: 
„puterea de a îndura, de a acepta, de a înțelege, de a sprijini 
și a dărui necondiționat, fără a înceta să iubești și să speri, 
poate însenina, crește și fortifica ființa umană confruntată cu 
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cele mai irevocabile și indezirabile situații, o poate ajuta să 
se înalțe dincolo de ele”. 
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Pandemia și regresia 
 

Seeberger Tiberiu 

Trăim vremuri dificile în care fiecare dintre noi suntem supuși 
la o mare presiune. Această presiune care ne tot încearcă 
este cu noi zi de zi, însă atunci când ea este resimțită de toți 
cei din jurul nostru și oriunde întoarcem capul tot peste ea 
dăm, acela este momentul în care o simplă gură de aer este 
mană cerească. 

Cu siguranță vorbesc mai sus atât de presiunea virusului 
care circulă în atmosferă cât și de presiunea instinctului 
nostru de supraviețuire pornit fanatic de amenințarea 
vehiculată pe toate canalele de știri. În timp ce unii încearcă 
să ne liniștească, alții încearcă să ne mobilizeze pentru a 
pregăti o apărare cât mai bună și apoi pentru a trece la 
contraofensivă. Pare o luptă pe viață și pe moarte și este o 
luptă pe care nu ne-o permitem să o pierdem. Dar este oare 
acesta adevărul pe care noi îl simțim sau este doar o 
perspectivă pe care alții ne-o dau și pe care noi o înghițim 
fără să o mestecăm? 

În acest articol voi vorbi despre schimbările pe care COVID 
19 le aduce asupra psihicului nostru și cum anume se 
exprimă acestea. Odată cu finalizarea articolului sper să vă 
pot îmbunătăți capacitatea de autoobservare astfel încât 
cumpătarea să ia locul fricii. 

În decursul teoriei sale de dezvoltare a omului, teorie 
cunoscută sub numele de teorie psihanalitică, Sigmund 
Freud a folosit metafora unei armate pentru a descrie 
călătoria omului în existența sa. El și-a imaginat omul ca fiind 
o armată care trece prin diferite localități. În fiecare localitate, 
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pe tot parcursul drumului, există câte o luptă pe care armata 
trebuie să o treacă și, în funcție de modul în care aceasta 
rezolvă situația, poate pierde mai mulți sau mai puțini 
oameni. Astfel, după fiecare situație rezolvată, ea merge mai 
departe cu o forță mai redusă sau poate rămâne pe loc dacă 
situația nu poate fi depășită ușor. Dacă armata noastră a 
trecut prin câteva localități, a câștigat lupte și a ajuns la un 
punct în care lupta nu mai poate fi câștigată, ea se va 
întoarce la ultima localitate în care a câștigat. 

Freud a folosit metafora armatei deoarece aceasta poate fi 
înțeleasă ușor și se aseamănă foarte mult cu teoria pe care 
el a dezvoltat-o. Noi, energia noastră psihică este armata, iar 
luptele pe care încearcă să le dovedească sunt capacitățile 
psihologice pe care noi încercăm să le achiziționăm. 
Localitățile prin care armata trece uneori sunt niveluri de 
dezvoltare principale pe care le traversăm și la care 
rămânem uneori. 

Pentru a înțelege mai bine, propun un exemplu destul de des 
întâlnit. Propun să ne imaginăm un copil la vârsta de 1-2 ani. 
Acesta, la fel ca orice alt copil, este pe de-o parte atașat de 
mama lui și pe de altă parte vrea să se depărteze de ea, 
descoperind lumea nouă pe care ar vrea să o cucerească 
asemeni unui explorator din vremuri demult trecute. Lupta lui 
din acest moment este legată de încrederea în sine, de 
dobândirea autonomiei, de separarea de mamă, de 
orientarea către activități infinit de multe găsite în parcul în 
care se joacă alături de prietenii săi mici. Localitatea în care 
se află este numită de către Freud nivelul sadic – anal. 
Așadar, lupta în care el se află stă în întrebările oarecum 
similare: „Este sigur să mă îndepărtez de mamă? Voi păți 
ceva? Va păți mama ceva dacă plec de lângă ea? Mă va 
aștepta acolo ca să mă pot întoarce liniștit?”. Instinctul din 
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interior îi spune să meargă să se joace, să exploreze, să stea 
în soare și să crească, dar ultimul cuvânt îl are persoana care 
înseamnă totul pentru el. Mama îi poate transmite semnale 
că este totul în regulă: „Sunt cu tine. Poți face asta. Ai 
încredere și vei reuși.” și cel mic merge mai departe știind că 
se poate baza la nevoie pe mamă. Astfel, el va experimenta 
nevoile lui de cercetare a mediului exterior, de libertate, de 
dobândire a unei identități, de descoperire a propriului sine. 
Uneori aceste experimente vor fi plăcute, el va trăi un 
sentiment de împlinire cu privire la propria persoană. Lupta 
este câștigată și armata merge mai departe. 

O altă opțiune este aceea în care mama este o fire 
temătoare. Ea poate fi foarte îngrijorată pentru siguranța 
copilului ei, poate fi prea protectivă și astfel va fi genul care 
îl dorește cât mai aproape de ea. De aceea, ea îi poate 
transmite un semnal conform căruia lumea din afara relației 
dintre cei doi este periculoasă. „Nu este sigur să te joci cu 
copiii, pentru că te poți răni.”, „Nu te mai juca cu ei că sunt 
mai mari ca tine.”, „Știi că ești sensibil la răceală, nu mai sta 
afară, stai cu mine.” sunt afirmații menite să îl protejeze pe 
cel mic. Însă această protecție poate că nu este ceea ce el 
are nevoie, mai ales dacă este excesivă. Aplicând aceste 
cuvinte la construcția noastră imaginară, putem vedea un 
copil care se uită la mamă întrebând-o din privire dacă îi 
permite să meargă la joacă cu alți copii, însă ea îi dă un 
semnal negativ. Astfel el își sacrifică nevoile sale amintite în 
paragraful anterior și le înfrânează grație unei temeri 
transmise de către mamă. Momentul poate fi văzut ca o 
luptă: armata copilului care este reprezentată de nevoia lui 
puternică de a descoperi, de a crește este pusă să lupte cu 
propria sa teamă de a ieși din zona de confort, de a întâlni 
oameni noi și mai ales cu marea teamă transmisă de către 
mamă. 
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Dacă toate aceste temeri sunt foarte puternice, atunci lupta 
poate fi pierdută și el va rămâne la nivelul de dezvoltare de 
atunci. Va rămâne în preajma mamei, va purta cu el teama 
de a ieși din zona de confort, de a întâlni oameni noi, va ști 
toată viața faptul că lumea din afara cercului familial este 
periculoasă și tendințele sale de explorare și de creștere îl 
pot pune în pericol. 

Putem avea în față un exemplu mai optimist în care mama i-
a transmis o teamă copilului, dar cu toate acestea copilul a 
reușit să depășească aceste sentimente anxioase. În sufletul 
copilului s-a dat o luptă între nevoile lui și temerile existente. 
În funcție de cât de puternice au fost aceste temeri, armata 
lui a pierdut mai mult sau mai puține trupe. Dezvoltarea 
copilului continuă, dar armata sa are mai puține trupe. 
Psihicul copilului nu mai este atât de puternic fiind obosit de 
atâtea temeri pe care a trebuit să le depășească. 

Acest moment în care copilul se confruntă cu o teamă și este 
locul în care armata a pierdut lupta sau un număr însemnat 
de trupe, poartă numele de fixație. 

Viața de după lupta pierdută poate fi aparent ca oricare altă 
viață. Totul merge normal, momentul a trecut, ziua următoare 
a fost uitată, însă urmele rămân încreștate în suflet. Armata 
poate depăși această luptă dificilă și dezvoltarea umană 
poate continua și cu acest moment de fixare existent, însă 
trebuie să avem în minte faptul că în fiecare moment al vieții 
ne așteaptă câte o luptă. Fie că vorbim despre un simplu 
stres la serviciu, fie că vorbim despre un divorț sau pierderea 
unei persoane importante, acestea sunt lupte în care ne 
mobilizăm forțele armate de care dispunem pentru a putea 
câștiga lupta.    
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Anii trec, timpul își face datoria, iar toate aceste situații sunt 
uitate. Într-o zi suntem nevoiți să ne confruntăm cu un 
moment mai dificil precum unul dintre cele amintite mai sus 
și, obosiți de toate luptele trecute, cedăm. Nu reușim să 
avem destulă energie să mai luptăm și de această dată, nu 
avem chef să facem asta, avem alte greutăți pe cap. Această 
cedare apare sub forma unei lupte pierdute. Deoarece nu 
reușim să dovedim situația actuală, lupta este pierdută, iar 
armata se întoarce la ultima sa luptă câștigată. 

Acest lucru poartă numele de regresie. Regresia este acel 
fenomen în care ne întoarcem la ultimul nivel de dezvoltare 
achiziționat. 

Pentru a facem un scurt rezumat, vă invit să considerăm 
psihicul nostru asemeni unei armate cu multe trupe. Trecem 
prin multe situații în care trebuie să luptăm cu fricile proprii și 
a celor din jur și astfel că pe măsură ce trecem prin aceste 
lupte, armata scade ca forță. Locurile în care se desfășoară 
lupta se numesc fixații și, atunci când armata pierde o luptă, 
ea se întoarce la aceste locuri. 

O astfel de luptă este și cea actuală. Situația cu care ne 
confruntăm acum este una foarte serioasă. Virusul care ne 
amenință și mass media care amplifică această teamă ne 
pun față în față cu dificilele temeri legate de viața noastră și 
de viața celor apropiați, importanți pentru noi. Este dificil de 
gestionat un întreg război din interior mai ales dacă acesta 
este în permanență alimentat din mediul extern și de toată 
lumea din jur. Este ca și cum am lupta cu morile de vânt și 
trebuie să ne menținem această luptă zilnic pentru ca a doua 
zi să o luăm de la capăt. Obosiți de nesfârșitele încleștări cu 
temerile noastre și răniți după aceste înfruntări, este ușor să 
cerem dreptul la liniște. Cedăm. Simțim că nu mai putem și 
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am vrea ca totul să fi fost doar un vis urât din care să ne 
trezim și să ne continuăm viața de unde a rămas. 

Acesta este un moment în care cedăm teren. Pierdem lupta. 
Această pierdere ne duce în alte locuri unde luptele au fost 
câștigate. Ne amintim de siguranța familiei și am vrea să fim 
alături de ei. Ne gândim cât de siguri și de puternici ne simțim 
alături de cei dragi și vrem să îi vedem zilnic și să știm dacă 
sunt bine. Ne este teamă ca nu cumva să îi pierdem astfel 
că îi sunăm destul de des. Vrem să știm în fiecare moment 
unde sunt și dacă sunt bine. Ne amintim că virusul ne pune 
în pericol pe toți și ne gândim că trebuie să cumpărăm și să 
avem provizii. Mergem la cumpărături și stăm chiar și 
împotriva legii care ne îndeamnă către cumpătare și către un 
timp cât mai mare petrecut  în interior. Vrem să fim siguri că 
nu pierdem nimic, vrem să avem cât mai multe pentru a ști 
că dacă se întâmplă ceva, vom fi asigurați. Vrem să avem 
totul acum. Vrem ca totul să se schimbe acum și să fim în 
siguranță. 

Fără să vrem am început să gândim emoțional și să 
ascundem rațiunea. Am început să gândim mânați de teamă 
și să facem orice pentru a nu îi pierde pe ceilalți. Fără să 
vrem am început să îi controlăm: vrem să vedem unde sunt, 
ce fac, cum sunt, unde vor fi peste câteva ore. Invidia începe 
să își spună cuvântul și începem să ne uităm urât pe acel 
vecin care își permite să se folosească de economii și să se 
mute la casa de la țară în următoarele câteva luni. Lăcomia 
se cunoaște din momentul cumpărăturilor, atunci când vrem 
să luăm totul pentru noi chiar și cu riscul ca celălalt să nu 
aibă, iar noi să avem prea mult. Ne-am transformat în niște 
copii care așteaptă să fie protejați de o mână de adult, care 
poate veni sub forma doctorului sau poate a statului. 
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Acesta este un îndemn către o existență cumpătată și o cât 
mai mare autoobservare. Cum a fost viața dumneavoastră 
înainte de această pandemie și de ce s-a schimbat acum? 
Cum vă puteți comporta ca niște adulți responsabili și cum 
puteți scăpa de toate temerile care vă macină și nu vă permit 
să trăiți liniștit? 

Acestea sunt întrebări la care dumneavoastră puteți 
răspunde, dar eu, în calitate de specialist, vă stau la 
dispoziție pentru a vă ajuta să faceți legăturile, să dați sens 
și să organizați experiențele dumneavoastră astfel încât 
răspunsul să fie cel corect și să fie permanent. 
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Ne ascundem după deget 
 

  Seeberger Tiberiu 

Viața noastră are părți bune și părți mai puțin plăcute, dar în 
toate noi jucăm rolul principal. Ne-ar plăcea să trăim ca în 
povești fiecare clipă a vieții, dar toată lumea știe că nu se 
poate chiar așa. 

În acest articol vorbesc despre minciunile pe care noi ni le 
servim în fiecare zi din viața noastră spre a pune puțin zahăr 
în paharul de apă incolor, inodor și insipid (uneori puțin amar) 
al vieții. La finalul articolului sper ca fiecare dintre cititori să 
înțeleagă faptul că aceste minciuni sunt importante, sunt 
adaptative și mai ales sunt nelipsite din viața noastră. 

În mare parte, viața noastră (și mai ales cea internă, 
psihologică) se împarte în două părți principale: avem o parte 
conștientă și o parte inconștientă. Partea conștientă este cea 
de care noi suntem conștienți, pe care o avem în vedere în 
fiecare clipă și pe care ne-o putem aminti oricând, iar cea 
inconștientă este formată din mult mai mult de atât. Partea 
inconștientă a minții noastre este prima care apare la naștere 
și conține la început multe nevoi (de apartenență culturală, 
de identitate, de simbioză, de autonomie, de oglindire etc.), 
multe dorințe (de dragoste, agresive, de lăcomie, de gelozie 
etc.) și fantasme. Dacă nevoile și dorințele le putem înțelege 
ușor, fantasmele sunt forme de reprezentare a celor dintâi. 
Dacă există o nevoie puternică de simbioză, de a fi 
nedespărțit de cineva, va apărea fantasma de simbioză sub 
forma unei dorințe de a fi permanent cu acea persoană 
importantă: mama, tata, unchiul, mătușa. Dacă cineva ne 
deranjează, ne trezește dorințe agresive și ne formăm o 
fantezie de ucidere a acelei persoane (așa cum putem vedea 
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la copiii care se joacă cu soldați sau cu roboți, jocuri în care 
unii mai și mor). 

Pe parcursul dezvoltării, traversăm diferite etape. Creștem, 
ne dezvoltăm, intrăm în culturi noi, în familii noi, ne 
desprindem de familiile vechi și așa mai departe. Fiecare 
experiență pe care o trăim face parte din noi și ne lasă urme 
adânci în suflet. De exemplu, faptul că atunci când am fost 
mici am primit tot ce ne-am dorit de la bunici ne-a făcut să ne 
simțim atotputernici și că avem dreptul la tot, faptul că am 
trăit într-un familie în care violența era un lucru cunoscut ne-
a făcut să înțelegem că doar prin violență ne putem exprima, 
faptul că mama ne-a spus că „nu știe ce s-ar face dacă nu 
am fi noi” ne-a făcut să înțelegem că „cine știe ce rău se 
întâmplă dacă plecăm de lângă ea”, faptul că tatăl a fost 
eroul nostru în primii ani, ca apoi să coboare de la acea 
înălțime dintr-o dată din cauza unor probleme de sănătate 
total independente de el ne-a făcut să avem mereu nevoie 
de eroi în viață, și așa mai departe. 

Aceste lucruri sunt parte din noi. Traseul pe care noi îl 
parcurgem pe drumul întortocheat al vieții ne duce prin locuri 
mai mult sau mai puțin așteptate. Toată viața se referă la a 
ne adapta. Trebuie să ne desprindem de familie ca să ne 
potrivim cu mediul de la grădiniță, să ne desprindem de 
grădiniță ca să ne potrivim la școală, să ne desprindem de 
școală pentru a ne potrivi la liceu și tot așa până când la 
finalul vieții trebuie să ne împăcăm cu existenţa noastră 
pentru a putem pleca mulțumiți de aici. Desprindere 
înseamnă despărțire, iar despărțirile niciodată nu sunt 
plăcute … nimic nu trece fără să lase urme. Și la acel loc de 
muncă unde am stat 6 luni și de care aparent nu ne-a păsat, 
am lăsat câteva emoții. Sunt două tipuri de oameni aici: unii 
care recunosc faptul că le pare rău și alții care nu o fac. 
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Trecând dintr-un loc în altul, intrăm în diferite culturi, fiecare 
cu specificul ei. Acest specific al culturii presupune și o 
diferență față de o altă cultură. Cultura organizațională de la 
școală este diferită de cea de la grădiniță mai ales prin relația 
mai rece pe care o au elevii cu învățătorul. O altă diferență 
între acestea o constituie seriozitatea pe care trebuie să o 
manifeste elevul … gata cu jocurile distractive, acum se stă 
în bancă. La fel se întâmplă și cu toate culturile pe care le 
traversăm sau în care rămânem. 

Probabil cea mai importantă diferență dintre aceste culturi 
organizaționale este cea dintre societate și familie. În familie 
avem o anumită relație cu cei din jur, anumite reguli nescrise 
și moduri de a discuta, anumite subiecte despre care se 
poate discuta și anumite subiecte tabu, în timp ce în 
societate lucrurile stau altfel. Aici avem de-a face cu un cu 
totul alt set de norme și reguli pe care trebuie să le respectăm 
pentru a fi oameni buni din punct de vedere social. Mai 
important de atât este că prin regulile scrise sau nescrise pe 
care le respectăm într-o organizație, ne formăm 
personalitatea. Faptul că familia noastră, tatăl este cel care 
conduce totul, iar fără el nu se mișcă nimic, ne alimentează 
o nevoie de a avea mereu un lider. Acea mamă care ne ține 
lângă ea permanent pentru că „nu știe ce s-ar face fără noi”, 
ne alimentează dorința de simbioză, frica de singurătate și 
tot așa. De îndată ce părăsim acest mediu și intrăm în altul, 
noi rămânem la fel, cu aceeași personalitate, dar regulile se 
schimbă. 

Ce ne facem acum când noi avem unele nevoi și dorințe pe 
care trebuie se le împlinim, dar ne aflăm într-un alt loc în care 
nu le mai putem satisface atât de ușor ca înainte? Încercăm 
prin diferite modalități să le împlinim. O modalitate este 
aceea că găsim oameni la fel ca noi. De aceea există și vorba 
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„cine se aseamănă se adună”. Astfel, ne refacem vechea 
cultură. O altă modalitate este o împlinire a acestor dorințe 
pe alte căi: o dorință de dragoste se poate împlini prin 
scrierea unui roman despre doi îndrăgostiți, prin cântatul 
unor melodii de dragoste, o dorință agresivă se poate împlini 
printr-o activitate sportivă. O altă modalitate este prin visare. 
Atunci când visăm, nu visăm lucruri aleatorii, visăm emoții, 
concepte, creații care sunt importante pentru noi, chiar dacă 
la suprafață pare că nu este așa. O altă modalitate este prin 
simptom: putem să ne sufocăm atunci când ne lipsește o 
persoană dragă (fără tine simt că mor), putem să devenim 
dintr-o dată alergici atunci când suntem în prezența unor 
persoane care nu ne sunt pe plac, ne poate lua durerea de 
cap când avem o grămadă de lucruri pe cap. 

Ce este comun tuturor acestor modalități de exprimare? 
Faptul că nu sunt conștiente. Nu conștientizăm faptul că nu 
ne putem despărți în totalitate de mamă, nu conștientizăm 
faptul că ne-a durut atât de tare faptul că tata nu mai este 
eroul nostru, nu conștientizăm faptul că fratele ne-a deranjat 
atât de tare încât ne-am gândit cum ar fi fost viața fără el, 
astfel că acestea operează în mod inconștient. Când trecem 
dintr-o cultură în alta, ele tot acolo sunt, în noi, și ne trag într-
o parte sau în alta astfel încât să le împlinim. Dacă vrem să 
ne găsim un rost în viață, ceva din noi spune că ne-ar plăcea 
să devenim polițiști, parcă aceasta este chemarea noastră, 
fără să ne dăm seama de fapt că ne-a plăcut autoritatea 
tatălui nostru și încercăm pe o altă cale să o avem. Atunci 
când ne simțim triști, simțim nevoia să cumpărăm dulciuri, 
pentru că aceste dulciuri sunt cadourile pe care le primeam 
de ziua noastră de la părinți, fără să ne dăm seama că de 
fapt ne-am dori să fim din nou copii. 
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Astfel, ne folosim de minciuni pentru a trăi. Mergem la cursuri 
încontinuu. Orice ne întreabă, noi răspundem că le facem 
pentru că ne ajută să ne dezvoltăm. Nimic fals aici, doar că 
principalul motiv poate fi altul: poate fi o dorință a noastră de 
a îi depăși pe părinți sau, din contră, o dorință de a rămâne 
studenți, adică nu oameni mari, copii încă. Alergăm foarte 
mult în parc. O facem pentru a ne ține în formă, dar poate în 
felul acesta fugim și de responsabilitățile noastre. 

Partea bună în majoritatea cazurilor este că aceste 
comportamente le menținem temporar, până când avem 
destulă forță încât să dăm nas în nas cu lucrurile de care ne 
tot ferim: faptul că ne este dor de părinți, faptul că ne ferim 
de responsabilitate, spre exemplu. Tragem puțin de timp, ne 
folosim de astfel de minciuni și printr-o autoobservare 
începem să renunțăm la ele și să ne descoperim adevăratul 
Eu. 

Marea întrebare este: tu cum te minți? 
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Despre criză, pierdere și creștere 
 

Albeanu Daiana Cătălina 

„Pentru a fi creativi, e necesar să devenim liberi.” Joseph 
Zinker 

Viața unui bebeluș, ce descoperă lumea târându-se prin ea, 
este compusă din elemente precum picioarele celor din jurul 
lui, mobilă, covor, podea. Podeaua este elementul ce îi oferă 
suport deplin pentru a-și menține corpul în această poziție. 
Cu timpul, copilul deprinde structura internă a coloanei și 
mușchilor suficiente pentru a face un pas înainte: se ridică în 
poziție verticală. Încurajat fiind de cei din jurul său și preluând 
posturile modelelor sale, copilul începe să exploreze viața 
bipedă. Acum câmpul său vizual se extinde, căci vede în jurul 
său la distanțe mai mari. Astfel, mediul din care el face parte 
capătă o altă formă. Acest proces continuu al dezvoltării 
presupune curajul inerent și natural al copilului de a 
abandona confortul modului prezent de a fi în lume, pentru 
un altul nou și necunoscut. Transformarea pruncului nu se 
încheie niciodată. Ulterior el este condus către mediul școlar 
și social, unde, fiind nevoit să părăsească siguranța 
căminului său și grija constantă a mamei, va găsi maniere de 
a se adapta contextului de grădiniță sau școală, cu alți copii 
și adulți (momentan necunoscuți). Același proces al 
desprinderii este valabil și pentru mama sa. Aceasta, la 
rândul ei, este nevoită să elibereze copilul de sub protecția 
și grija sa permanente și să se încreadă atât în capacitățile 
copilului cât și în siguranța mediului. 

A fi dispuși să renunțăm la modalitățile vechi de a exista 
reprezintă esența creșterii și dezvoltării, iar noi oamenii-ființe 
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vii- avem o tendință inerentă către creștere. Astfel mișcarea 
prin viață către moduri complete de a fi, presupune 
renunțarea la ceea ce este familiar, sigur, confortabil și ușor. 
Trăim deci explorăm, căutăm, ne dorim, avem nevoie. Toate 
aceste aspecte către care tânjim, pot fi împlinite prin 
renunțarea, separarea sau reformularea propriilor experiențe 
și contexte de viață actuale. Procesul renunțării la vechi 
creează teren fertil pentru apariția noului. A renunța este 
departe de a fi simplu. Nu putem spune că aruncăm ceva și 
cumpărăm altceva nou în schimb (deși societatea noastră se 
bazează din ce în ce mai mult pe acest tip de 
comportament). Din contră, drumul este dificil și presupune 
integrarea continuă a trecutului (felul în care știu că sunt) în 
experiența prezentă de viață (nevoia mea prezentă). Corpul 
nostru se află într-o continuă tranziție din ziua în care ne 
naștem și până în cea în care murim. Fluxul, schimbarea, 
modificarea, dezvoltarea, creșterea, sunt toate stări ce 
descriu procesul materiei organice. Trecem din copilărie în 
adolescență, apoi prin tinerețe ajungând la maturitate. 
Călătorim și transformăm relațiile cu părinții, frații, prietenii, 
partenerii. Ne privim în poze vechi și vedem cum ne-am 
transformat corporal. De la aspectul fizic, la percepția 
propriului corp sau organelor interne, totul se schimbă. Cu 
fiecare pas prin viață, mergem către o devenire, pășim în ea, 
o explorăm și apoi continuăm drumul. Niciodată la fel, mereu 
diferit! 

Criza reprezintă însăși acest moment de trecere. Provocăm 
și suntem provocați de posibilitatea unei deveniri, ce poate fi 
uneori incertă. Riscul de a ne lăsa purtați pe acest traseu, 
poate presupune schimbări ale întregii noastre structuri ca 
persoană. Un eveniment de viață major, o pierdere, o nouă 
viață, începuturi și sfârșituri. A permite unei experiențe să ne 
transforme poate fi înfricoșător și stimulator în același timp. 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 5  

  

324 
 

Putem ajunge să ne simțim străini de noi înșine, de cei din 
jurul nostru. Ceea ce avea sens până ieri, azi e derizoriu. Și 
atunci apar întrebări existențiale: „Cine sunt?”, „Ce caut 
aici?”, „Ce rost are?”- pentru că, asumându-ne riscul 
schimbării, nu mai suntem ceea ce credeam. Aceasta este 
experiența crizei: undeva la intersecția dintre siguranță și 
dezvoltare personală. Vechiul mod de a fi nu ne mai este de 
folos și cu toate astea, e atât de familiar încât ajungem uneori 
să rămânem înghețați și solidificați în el, pentru că detașarea 
nu este simplă. A alege să trăim criza cu deschidere și un 
strop de încredere, înseamnă să ne dăm șansa de a simți 
contactul cu deplinătatea pierderii. În felul acesta deprindem 
abilitatea de a ne schimba în perioada de criză, de a ne 
adapta și transforma pentru ca un nou sens al vieții și 
înființării să apară. Tillich îl numește „curajul de a fi” iar Zinker 
modifică puțin expresia și îi spune „curajul de a deveni”. 
Această atitudine și aptitudine necesară pentru a fi pe deplin 
în acord cu noi și viața din care facem parte, încrezători și 
ceva mai înțelepți în fața evenimentelor de criză. 

Avem nevoie de siguranță precum avem nevoie de creștere, 
auto-actualizare și întregire. Între aceste două nevoi vii se 
poate trasa o axă cu două extremități: TENDINȚA DE A 
RĂMÂNE AGĂȚAȚI (clinginess) într-o manieră nevrotică, 
sufocantă, rigidă și TENDINȚA DE A NE ELIBERA (let go). 
Cu toții ne situăm undeva pe această axă, uneori către 
extrema rigidă, alteori către extrema eliberatoare, în funcție 
de situații și de resursele noastre interioare. 

1. Tendința de a rămâne agățați se resimte ca o înghețare, o 
strâmtorare a viziunii, unde intelectualizarea exagerată și 
nevoia neapărată de structură poate crea iluzia controlului. 
Contactul cu mediul este superficial, iar orice etapă în viață 
care necesită schimbare este întâmpinată ca o dificultate ce 
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trebuie eliminată, dorindu-se ca lucrurile să rămână la fel ca 
și până acum, ca nimic să nu se schimbe. În acest caz poate 
apărea disocierea (înstrăinarea și negarea acelei părți din 
interior care este deschisă și receptivă către schimbare), 
stresul și negativismul, unde justificările acoperă și amorțesc 
receptivitatea persoanei. Controlul reprezintă o altă 
încercare de a organiza și structura până în cel mai mic 
detaliu, raportat la structuri din trecut ce trebuie să rămână 
la fel. Corpul înțepenește sau amorțește, apar dureri și 
disconfort, sensibilitatea simțurilor scade. Orice este nou, 
este automat încadrat într-o structură deja cunoscută, fără 
să i se ofere ocazia de a fi primit așa cum este. De aici pot 
genera preconcepții, prejudecăți (rasism, sexism, etc), 
respingerea, ura sau aversiunea. Practic viața este pusă în 
cutii bine împachetate, unde necunoscutul nu are loc, decât 
dacă se încadrează. Nevoia este aici de a deține controlul, 
de a seduce, captura, sufoca și reține. Iubirea nu poate fi 
resimțită la adevărata sa intensitate, deoarece a iubi 
presupune a lăsa pe celălalt să fie așa cum este și a-l iubi 
pentru asta. În acest caz, persoana are nevoie să posede, 
să-l transforme pe celălalt până ce devine potrivit și suficient 
de controlabil, căci doar așa poate continua să se simtă în 
siguranță. Iubirea devine astfel toxică și distructivă, iar 
consecința este singurătatea și abandonul. 

2. Tendința către eliberare se resimte ca o gură de aer proaspăt 
într-o dimineață la munte, unde noul este primit cu entuziasm 
și curiozitate. Emoțional liberi, respectând fluxul natural al 
schimbării, oamenii aflați către acest capăt al axei sunt 
deschiși și au curajul de a merge către necunoscut. 
Contactul este imediat și intim. Experiența schimbării se 
resimte în totalitate pentru că i se permite să existe și să 
cuprindă întreaga existență. Percepția asupra lumii 
exterioare și celei interioare este vie și conectată. Respirația 
este fluidă și legată, corpul viu și simțurile la capacitate 
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maximă. Fiecare eveniment este văzut, auzit, atins, simțit în 
totalitate, astfel că receptivitatea la efectele schimbării este 
completă. A fi în viață este similar cu traseul apei printr-un 
râu (recomand Hermann Hesse-Siddhartha). Nevoia de a 
controla noul și incertul nu este prezentă. Din contră, 
experiența vagului este primită ca făcând parte din fluxul 
natural al vieții. Așa cum Rufus Day descrie foarte frumos 
„el (omul liber) cunoaște impermanența tuturor 
manifestărilor”. Viața și moartea sunt primite deoarece ele 
sunt expresia vie a transformării continue. Persoana înțelege 
că ceea ce trăiește azi, poate să nu mai fie mâine, iar asta 
nu o sperie, ci o încurajează să rămână liberă și neatașată 
(a nu se confunda neatașarea cu lipsa iubirii sau empatiei). 
Corpul rămâne flexibil, mersul precum un dans și gesturile 
ondulate, viața este privită din toate unghiurile sale de 
manifestare. Iubirea este întreagă deoarece persoana 
abandonează nevoia de a se agăța și îl lasă pe celălalt să 
fie, descoperindu-l sub noi forme în fiecare zi (de aici și 
raritatea rutinei sau lipsei de pasiune). Viața devine pasageră 
și tranzitorie, călătorie limitată unde persoana nu simte 
nevoia să facă poze, ci mai degrabă trăiește momentele și 
apoi le dă drumul, fără să se agațe de un trecut iluzoriu. 
Societatea zilelor noastre ne oferă posibilitatea de a fugi de 
această expresie a vieții: transformarea. Putem să negăm 
vârsta pe care o avem prin operații și haine, putem să negăm 
sentimentul izolării și pierderii prin activități menite tocmai să 
umple timpul, să umple golul din noi. A rămâne în structuri 
vechi și familiare se poate face fără efort: căci „așa spune 
tradiția”. A depăși tendința către rigiditate și siguranță pentru 
a traversa criza prin imprevizibil și necunoscut, necesită 
curaj. Siguranța zilelor noastre este o consecință a negării 
fricii și terorii, insatisfacției și înstrăinării. Mulți dintre noi 
preferă să fugă de aceste realități interne și au unde: muncă 
exagerată, filme, petreceri, alcool, droguri, călătorii, 
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schimbări de look, schimbări de parteneri, toate ne ajută să 
evadăm. Avem multe posibilități de fugă, toate sunt frumos 
împachetate și promovate astfel încât să ofere iluzia 
schimbării. Experiența personală mi-a arătat că acolo unde 
este confort, lucrurile nu se mișcă. 

Nu pledez pentru o existență dependentă de adrenalină și 
pericol, în schimb pledez pentru o mai mare sensibilitate față 
de tendința vie către schimbare, pe care o resimțim sub 
diverse forme atunci când acolo unde ne aflăm, nu mai este 
de actualitate. Poate fi o relație, un job, un obicei, un mod de 
a gândi sau percepe viața, o dependență, orice se repetă și 
cu timpul își pierde din calitate, ba chiar devine blocant, 
conflictual. Descriem anxietatea ca pe ceva negativ, însă ea 
este o componentă esențială a deschiderii către nou deși cei 
mai mulți dintre noi o percep ca pe o teamă ce trebuie tratată 
și alungată. În anxietate regăsim nevoia de schimbare și 
creștere, dar și teama că nu putem susține acest proces. 
Poate că ajută să cunoaștem naturalețea și biologia vieții pe 
pământ, pentru a înțelege mai bine acest fenomen al 
tranziției. Așa este, ne riscăm, dar o facem deoarece a 
rămâne fixați în tendința veche începe să ne afecteze viața, 
încât suntem mereu în conflict, nefericiți, critici, duri și greu 
de iubit. Anxietatea reprezintă produsul inevitabil al 
desprinderii de ceea ce este sigur și cunoscut (dar și hiper-
consumat) și transcenderii în necunoscutul pasager al vieții. 
Dându-ne voie să simțim ceea ce ne transmite anxietatea, 
avem șansa să asimilăm nevoia de transformare. Atitudinea 
de a (ne) elibera și încrede în viață este un proces al creației, 
prin care ne restructurăm și devenim un element nou. Nu 
sunt puține mărturisirile oamenilor ce au trecut printr-un 
astfel de proces personal de creștere. Aceștia vorbesc 
despre schimbarea semnificației dintr-o experiență 
dureroasă (pierdere, boală, despărțire, înstrăinare, blocaj, 
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nefericire) într-una de creștere, fără de care nu ar fi reușit să 
se cunoască în completitudine și să se simtă, din nou, vii. 

Vreau să închei prin a sublinia faptul că atât tendința de a 
rămâne agățați cât și tendința de a (ne) elibera, sunt 
prezente și importante pentru a exista. Avem nevoie de o 
doză de structură (în special în societatea contemporană) 
pentru că altfel ne-am dezintegra în particule și ne-am 
împrăștia (atât la propriu cât și la figurat) prin mediu. La fel 
cum avem nevoie de flexibilitate, această calitate de a fi fluizi, 
maleabili și încrezători în viața ca o călătorie prin spațiu-timp. 
Avem nevoie de creștere și dezvoltare personală, pentru că 
fiecare dintre noi este contribuabil direct al felului în care 
societatea există. Noi suntem schimbarea și doar prin noi 
societatea poate să se schimbe în direcții sănătoase. 
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10 prejudecăți ale românilor cu privire la mersul la 
psiholog 

 
Seeberger Tiberiu 

„Ușa se deschide din interior.” 

Ce cred în mod greșit românii în ceea ce privește 
psihoterapia? Ce considerăm noi că face psihologul și ce nu 
poate face? Ce înseamnă boală psihică? 

Toate aceste întrebări își vor găsi răspunsul astăzi. 

De asemenea, este bine să facem diferența între psiholog și 
psihoterapeut. Psihologul este o persoană care a terminat 
facultatea de psihologie și care își exercită meseria. Acest 
lucru se poate referi la a face recrutări, planuri de integrare a 
copiilor dintr-un anumit tip de școală, o anumită parte a 
programei școlare, grafice și fel de fel de documente la o 
firmă. Psihoterapeutul este psihologul care face terapii, adică 
cel care ajută oamenii să scape de problemele de care ei 
sunt încărcați. Pentru motive legate de o cât mai bună 
claritate, în text m-am referit la psihoterapeut cu numele de 
psiholog (ceea ce nu este neapărat greșit). 

Noi, românii, suntem un popor care ține foarte mult la 
tradițiile sale. Un popor despre care unii ar putea spune că 
este inflexibil, partea bună fiind că nu ne schimbăm de pe-o 
zi pe alta. În cazul lucrurilor noi apărute în țara noastră, 
românii tind să fie reticenți, cu atât mai mult cu cât există și 
o teamă undeva la mijloc. 

În cazul psihologiei, românii au tendința de a o privi ca o 
știință nouă, apărută de acum câțiva ani, practicată de 
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oameni tineri și care nu îi poate ajuta chiar atât de mult. Sună 
cunoscut? 

Adevărul este că psihologia există de mii de ani într-o formă 
sau alta, iar psihoterapia așa cum o știm noi există de 120 
de ani (odată cu înființarea psihanalizei de către Sigmund 
Freud). Cu toate acestea, ce prejudecăți au românii în ceea 
ce privește această artă? 

1. Psihologul îmi poate citi gândurile 

Ideea de a citi gândurile este foarte cunoscută. Mă întâlnesc 
cu multă lume și văd astfel de reacții: „Trebuie să am grijă ce 
spun”, „Poate citi gândurile”, „Se uită la modul în care mă leg 
la șireturi și poate spune totul despre mine”. Psihologii nu fac 
acest lucru. Ei lucrează cu ceea ce persoana aflată în ajutor 
le oferă. Dacă clientul vine, se așază și nu scoate niciun 
cuvânt, psihologul nu poate face absolut nimic. Psihoterapia 
este o muncă în echipă, nu este spiritism. Nimeni nu îți poate 
citi gândurile. Acestea sunt ale tale și doar ale tale ! 

Psihologul te invită în cabinet și te ascultă. Ascultă orice vrei 
să îi spui și te ajută să înțelegi mai bine ce ți se întâmplă. 

2. Oamenii care se duc la psiholog sunt nebuni 

De fapt, oamenii care merg la psiholog sunt cei sănătoși. 
Oamenii nebuni nu își dau seama că au o problemă. Ei 
continuă să meargă pe același drum: nu am nimic, trec doar 
printr-un moment mai dificil, nu mă poate ajuta nimeni decât 
eu singur, am nevoie doar să câștig mai mult / să mă liniștesc 
/ să iau o vacanță / să îmi găsesc un iubit / să termin cu 
prostiile etc.. Este ușor să găsim scuze pentru problemele 
noastre: lipsa banilor, a timpului liber, a oamenilor de calitate 
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din jur, dar uităm că singuri am ajuns în situația aceasta. 
Faptul că te învârți într-o situație de mai mult timp fără să 
găsești o soluție înseamnă că îți este dificil să ieși singur de 
acolo. Dacă există o meserie în această lume care se află 
acolo pentru a te ajuta cu astfel de probleme, de ce încerci 
să te convingi că nimeni nu te poate ajuta? 

Primul lucru este asumarea. Trebuie să recunoști că ai o 
problemă și că POATE cu ajutorul unei alte persoane, vei 
reuși să ieși mai ușor din acest cerc vicios. Odată ce ai 
recunoscut că ai o problemă, că ai o durere în suflet, 
înseamnă că este sincer cu tine, și nu nebun. Schimbările se 
produc atunci când decizi să fii sincer cu tine, să lași toate 
măștile jos. 

3. Oamenii care se duc la psiholog sunt oameni care nu 
au prieteni 

Este o diferență foarte mare între prieteni și psiholog. Se 
spune că cine se aseamănă se adună. Având un anumit tip 
de comportament, un anumit mod de a relaționa cu ceilalți, 
te înconjori de oameni asemănători ție pe care îi numești 
prieteni. Dacă ție îți este dificil să ieși din astfel de probleme, 
crezi că oameni asemeni ție te pot ajuta să ieși cu adevărat 
din ele? Desigur, te pot face să îți dai seama că unele lucruri 
nu sunt în regulă, că există și alte căi, cu alte cuvinte îți pot 
spune aceleași lucruri pe care le știai și tu de dinainte. Îți pot 
ridica moralul, îți pot oferi o bere, un pahar de vin, o strângere 
în brațe, o palmă, dar până la un anumit punct. După acel 
punct apare psihologul. 

De fapt, în pofida acestei prejudecăți, la terapie vin în mare 
parte oameni cu foarte mulți prieteni. Ca să poți recunoaște 
față de tine faptul că ai o durere și ai nevoie de ajutor, 
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înseamnă să fii sincer și oamenii sinceri sunt apreciați de 
multă lume. Oamenii sinceri sunt cei care spun adevărul în 
față, într-o formă cât mai puțin dureroasă și acest lucru 
atrage în jurul lor oameni de calitate, prieteni buni. 

4. Psihologul se va băga în viața mea și va încerca cu 
orice preț să știe totul 

Psihologul este acea persoană care te ascultă. Rolul lui este 
să te facă să te simți confortabil, pentru că dacă ești 
confortabil și treaba lui este ușoară. Dacă tu te simți bine cu 
el în cabinet, atunci te poate ajuta mai mult. Dacă ești stresat, 
ai o anumită problemă cu faptul că ești acolo și alegi să nu 
le discuți, atunci îi vei transmite acel stres și psihologului. 

În terapie avem o vorbă: ușa se deschide din interior. Noi, ca 
psihoterapeuți, stăm la o ușă și așteptăm ca persoana din 
fața noastră să fie pregătită. Atunci când va fi pregătită, când 
va dori, va deschide ușa și ne va spune câte ceva despre ea. 
Nu este treaba psihologului să știe totul sau să se bage în 
sufletul omului. Treaba lui este să te asculte și să te ajute 
atât cât îi permiți tu. 

5. Nu mă duc la psiholog pentru că o să mă umfle de 
pastile 

Psihologul este diferit față de psihiatru. Psihologul oferă 
terapie, oferă un ajutor prin cuvânt, prin discuție. Psihiatrul 
oferă tratament medicamentos. În cazuri grave, tratamentul 
cu medicamente este foarte indicat, în special în cazul 
psihozelor. Dar în toate cazurile, medicamentele trebuie 
însoțite de psihoterapie. Fără ajutorul psihologului, starea de 
bine se păstrează atâta timp cât îți iei pastilele. Dacă nu îți 
iei pastilele o zi, două, suferința începe să reapară. Ca să nu 
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spun de faptul că unele pastile nu își mai fac efectul, așa că 
sunt prescrise altele care să le înlocuiască pe primele. 

Mergi la psiholog pentru a nu (mai) lua pastile. 

6. Psihologul mă ține de vorbă, iar suferința mea 
continuă 

Problemele ce țin de psihic, problemele sufletești apar în 
urma faptului că sunt lucruri nespuse. Sunt lucruri pe care 
alegem să le ținem în interior, să nu le dăm afară. Sunt lucruri 
dureroase, intime, care ne pot aduce o anumită suferință, ne 
pot face să ne simțim vulnerabili. Aceste lucruri, dacă sunt 
spuse față de persoana potrivită, față de o persoană care 
este pregătită pentru a organiza astfel de lucruri, îi pot 
descărca sufletul celui care le spune. Îl pot ajuta să înțeleagă 
că toți trecem prin momente mai mult sau mai puțin 
rușinoase, dureroase, momente cu care nu ne mândrim. 
Este normal, natural, dar și mai normal este să le 
recunoaștem și să nu le mai lăsăm să ne controleze viața. 

 

7. Nu merg la psiholog pentru că mă va judeca 

Treaba psihologului este de a te asculta și de a te înțelege. 
Treaba lui nu este să te judece. Orice bănuială ai cu privire 
la faptul că psihologul te judecă trebuie discutată. Este bine 
să discuți cât mai multe lucruri pe care le consideri o 
problemă. Pe de altă parte, și psihologul este om, se poate 
ca uneori să greșească. De aceea terapia este procesul care 
se produce între două persoane: între client și psihoterapeut. 
Totul se rezolvă prin discuție și tot ce se discută se rezolvă. 
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Fără prejudecăți, fără critici, cu o cât mai mare sinceritate și 
corectitudine. 

8. Merg la psiholog ca să îmi spună el ce să fac 

La fel ca și în cazul judecatului, treaba psihologului nu este 
să îți spună ce să faci. El nu este ca profesorul de la școală 
care te pune în bancă și îți dă dictare. Psihologul este omul 
care leagă lucrurile pe care le spui între ele și îți arată că 
există ceva ce este comun în toată povestea. Poate fi vorba 
despre faptul că modul în care îți exprimi iubirea îi sufocă pe 
ceilalți, că tinzi să rănești oamenii pe care îi iubești, că intri 
mereu în relații în care ești înșelat și tot așa. Ceea ce faci tu 
cu aceste lucruri pe care acum le știi este fix alegerea ta. 
Acum că le cunoști, le poți descoperi mai ușor pe măsură ce 
se petrec și te poți feri de ele. 

Dacă un psiholog îți dă un sfat, îți spune exact ce să faci în 
acea situație, este rezolvarea lui la acea situație, nu 
rezolvarea ta. Acest lucru înseamnă că poate nu ți se 
potrivește ție. 

 

9. Cu banii pe care îi dau la psiholog, mai bine merg în 
vacanță 

Fiecare punem preț pe ceea ce valorează cel mai mult pentru 
noi. Într-o oră pe care o petreci pe internet, poți merge la sală. 
Cu banii cu care ieși în oraș la un film și la un restaurant, poți 
cumpăra o carte și poți plăti un curs. Da, vacanța te poate 
destresa, te poate face să uiți de toate grijile, dar este o 
soluție temporară. Eu îți vorbesc despre o soluție 
permanentă. 
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Viața este ca o organizare a salariului. Poți să investești 
astăzi într-un curs, într-o școală, într-o terapie și poți culege 
roadele mai târziu sau poți cheltui banii pe distracții astăzi și 
luna viitoare o poți lua de la capăt. 

10. Psihologul o să le spună și altora ce ați vorbit 

Psihologul, prin statutul lui, are obligația de a păstra 
confidențialitatea tuturor celor vorbite în cabinet. El nu poate, 
este împiedicat de lege, să discute cu alte persoane ceea ce 
discuți cu el, excepție fiind situația în care poate împiedica 
comiterea unei infracțiuni. Dacă îi povestești că urmează să 
omori pe cineva, este genul de excepție în care are obligația 
de a merge la poliție. În afară de aceasta, el nu poate vorbi 
despre ceea ce se întâmplă în cabinet. Pe de altă parte, și 
psihologul este om. Îl întreabă alte persoane de pacienții lui, 
merge la cursuri, scrie cărți sau articole în care vorbește 
despre cazurile pe care le tratează. Psihologul poate vorbi 
despre persoanele pe care le ajută, doar într-o măsură în 
care acestea nu pot fi recunoscute. Vei vedea în cazurile 
povestite de psihologi și psihoterapeuți nume schimbat, 
ocupații schimbate, interval de vârstă, orașe ascunse (orașul 
A, orașul B) și tot așa. Poți vorbi cu el despre toate aceste 
lucruri, dacă ai întrebări. 

Dacă doriți să scăpați de o greutate pe care o duceți în spate, 
dacă vreți să vă ajut cu o anumită problemă sau dacă doar 
doriți să discutați cu cineva, vă aștept atât la cabinet cât și 
online! 
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A fi prezent presupune antrenament 
 

Albeanu Daiana Cătălina 

Bine ai venit, cititorule! Te atrage titlul? Dacă da îți propun un 
exercițiu de prezență chiar acum: 

o Așază-te comod 

o Respiră: inspiră-expiră… 

o Continuă să respiri…. 

o Parcurge textul luându-ți câteva secunde după fiecare 
paragraf pentru a reflecta asupra ideilor 
Starea de prezență este studiată în multiple domenii de la 
neuroștiință, la psihologie, terapii corporale, mindfulness, 
meditație ori neurobiologie. 

În domeniul neuroștiințelor prezența este denumită ca 
interocepție – capacitatea organismului de a fi conștient de 
el însuși, iar aria din creier asociată acestei funcții este 
cortexul medial prefrontal. 

În psihoterapia Gestalt i se spune stare de awareness, un 
cuvânt greu de tradus în română, căruia îi vom spune starea 
de a fi prezent. 

Conform teoriei Gestalt, care pune accentul pe starea de 
awareness, a fi prezent în și a fi conștient de, fenomen 
tranzitoriu ce poate avea loc doar în momentul actual (aici și 
acum) este esența ce stă la baza procesului terapeutic și 
cunoașterii de sine. Putem fi conștienți de propriul corp și 
senzațiile pe care le simțim, de emoțiile și gândurile ce 
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survin, de ceea ce se petrece în exteriorul nostru și de cum 
suntem acum în contact cu lumea din afara noastră. 

Atunci când suntem însoțiți în procesul psihoterapeutic, una 
din resursele pe care le antrenăm este exact starea de 
prezență. La ce ne ajută asta? 

Să revenim la interocepția din domeniul neuroștiinței. În 
cartea „The Body Keeps the Score” (pe care v-o recomand), 
Bessel van der Kolk vorbește despre Joseph LeDoux, 
cercetător în domeniul neuroștiinței, care a demonstrat faptul 
că există o conexiune directă între cortexul medial prefrontal 
(care se ocupă cu funcția interocepției, a conștientizării de 
sine) și amigdala (parte din creierul emoțional care se 
activează automat atunci când avem o reacție emoțională la 
ceva). Creierul emoțional are o viteză de reacție mai mare 
decât creierul rațional, drept dovadă reacția emoțională va 
apărea înainte de a conștientiza faptul că o trăim. Ca și cum 
ne înfuriem și abia apoi, prin exercițiul stării de prezență, 
realizăm că suntem furioși.    

Din nou, la ce ne ajută asta? Să ne imaginăm o situație în 
care la supermarket este coadă lungă la casă. O persoană, 
observând situația simte cum pulsul îi crește, respiră mai 
apăsat, simte căldură în stomac și maxilarul cum se 
încleștează. Își dă seama că este enervată de situație și își 
explică cum probabil nu au suficient personal pentru a 
acoperi mai multe case, apoi se gândește la faptul că salariul 
fiind mic, munca multă, probabil că nu este cel mai de dorit 
job. Începe să se gândească apoi la faptul că poate e 
momentul să ceară o mărire de salariu, căci muncește și el 
mult și realizează că starea de enervare a apărut pe fondul 
propriei nemulțumiri față de salariul pe care îl are. Această 
persoană se pare că reflectează asupra a ceea ce simte că 
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se schimbă în interiorul ei în situația x și cum anume au toate 
legătură cu propria sa nemulțumire. De cealaltă parte se află 
o altă persoană care dă din picior frenetic, nu mai suportă 
situația și începe să țipe la casieră, adresându-i ceva jignitor. 

Ambele reacții fac parte din categoria furiei. Furia este o 
reacție automată care ne protejează atunci când suntem în 
pericol. De fapt, toate emoțiile există și sunt resimțite pentru 
ca noi să ne putem adapta la mediu și a supraviețui. Doar că 
la coadă la Mega nu era nimeni în pericol. 

Cum se face că doar o persoană a reacționat, pe când 
cealaltă și-a conștientizat enervarea și nu a mai simțit nevoia 
să acționeze? Aici apare rolul cortexului medial prefrontal – 
care se activează atunci când devenim conștienți de ceea ce 
simțim. Conștientizarea ne ajută să adaptăm reacția 
emoțională (amigdala - parte din creierul emoțional) astfel 
încât să nu ne facem rău nouă și celor din jur. Cortexul 
prefrontal și toate zonele din neocortex sunt ceea ce ne 
conferă statutul de ființe sociale, cu nevoia de adaptare și 
necesitatea de a fi cu ceilalți. 

Starea de a fi prezent se exersează în timpul procesului 
terapeutic prin explorarea tuturor fațetelor și elementelor ce 
compun o anumită situație; felul în care ne simțim într-o 
situație, felul în care percepem mediul din jurul nostru, 
propriul corp dar și relația dintre noi și lume. În terapie toate 
detaliile contează; de la ce ni se pare, la ce ne imaginăm, la 
ceea ce ne duce cu gândul și la cum ne vine să reacționăm. 
Aș putea spune că terapia are în nucleul său antrenamentul 
stării de awareness sau prezență și că, paradoxal, lucrurile 
încep să capete o altă nuanță atunci când explorăm și 
devenim conștienți de cum ne simțim și ceea ce ne face să 
fim în acest fel în momentul prezent. 
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Pe scurt, este despre CUM sunt AICI și ACUM.  
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Experiența depresivă – o perspectivă fenomenologică 
 

Albeanu Daiana Cătălina 

Epistemologia psihiatriei și terapiei Gestalt constituie 
diferențe substanțiale în ceea ce privește tema experienței 
depresive. Perspectiva psihiatrică asupra depresiei începe 
cu recunoașterea unei modificări a stării pacientului, ceea ce 
presupune o creștere necontrolată a unei stări negative, de 
disconfort, a acestuia. Acest fapt explică felul în care mânia 
este tratată ca fiind la polul opus depresiei, deoarece ambele 
sunt privite din direcția apariției unei modificări a stării de 
spirit a pacientului. Atenția, în psihiatrie, se pune pe această 
stare alterată, însă nu pe conținutul stării sau energia redusă 
a pacientului.  

Interpretarea și înțelegerea experienței depresive din 
perspectiva Gestalt reformulează acest concept având ca 
punct central energia spre contact. Deoarece starea de spirit 
(mood-ul) este un concept ce se referă strict la persoană și 
foarte puțin la felul în care aceasta intră în contact cu mediul. 
Prin această luptă asupra relației și energiei investite în 
contact, depresia se definește ca o lipsă a sensului pentru 
care persoana ar iniția experiențe cu mediul înconjurător, o 
tulburare a energiei, interesului dintre persoană și mediu. 

În încercarea de a defini experiența depresivă este important 
să cunoaștem și să definim experiența fericirii, un fenomen 
asupra căruia filosofia și psihologia a stăruit adesea. 
Definirea fericirii și a absenței acesteia presupune să definim 
însăși ființa umană, cu stările de sănătate și boală, precum 
și evoluția aspectelor etice ale acesteia. După cum însuși 
Freud menționa în lucrarea sa Civilization and Its 
Discontents (1929), avem nevoie să renunțăm la propria 
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fericire pentru a obține siguranță (control asupra propriilor 
dorințe, subminarea libidoului, etc). Această idee prezintă o 
ruptură între nevoile individuale și cele sociale (apud 
Francesetti et al., 2015). 

Cele două școli filosofice de gândire: umanistă și 
fenomenologică au creat o punte pentru a conecta aceste 
două polarități; Sartre a propus o relație dialectică natură-
cultură, în care dorința reprezintă un apel al transcenderii, 
fundamental pentru multe categorii de ființe, a conștiinței de 
a fi incomplet. Lacan a vorbit despre dorința de a fi dorit, 
instituind prin aceasta o etică a relaționării bazate pe 
incertitudine. Heidegger susținea că dorința este implicită în 
planificarea naturii umane. Adăugarea dimensiunii temporale 
marchează un punct de referință între analiza dorințelor 
trecute și dorința înțeleasă ontologic ca făcând parte din 
planificarea naturii umane, precum dorința de a fi dorit a lui 
Lacan, adică acea siguranță ce apare într-un câmp al 
apartenenței și reciprocității (apud Francesetti et al., 2015).  

Această schimbare de paradigmă asupra experienței 
depresive, de la legăturile cu experiențe trecute ale unor 
dorințe frustrate, la cea mai puțin legată de frustrare, ce 
presupune renunțarea dorinței de a fi dorit, persoana 
deprimată nu își mai dorește să fie dorită sau iubită, în ciuda 
frustrărilor, ne permite să apreciem experiența depresiei 
pentru ceea ce este ea, fără a încerca să o explicăm sau 
acceptăm. Astfel, tratamentul psihoterapeutic pentru această 
modalitate de a fi în și cu lumea, presupune a fi aproape de 
cei care nu vor să fie doriți, care nu au nici o ambiție către 
schimbare, căutând în același timp un fir care poate conecta 
viața pacientului de cea a terapeutului. Prin urmare, opusul 
experienței depresive nu este fericirea, ci speranța. Fericirea 
nu este doar experiența următoare realizării unui scop, dar și 
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o experiență legată strâns de speranță. Cercetări recente în 
domeniul neuroștiințelor (Gallese, 2006) precum și teoria 
revoluționară a lui Daniel Stern (2010) confirmă faptul că 
ceea ce produce mișcare în relațiile umane este perceperea 
unei mișcări a intenționalității celuilalt, creierul nostru fiind 
astfel conceput pentru a dezvolta empatie față de 
intenționalitatea celuilalt. Speranța reprezintă o experiență a 
empatiei față de această mișcare percepută în celălalt, o 
participare vie la mișcarea vieții. Speranța înflorește atunci 
când iubirea unui îngrijitor care recunoaște mișcarea de 
intenționalitate a celui iubit (Spanguolo Lobb, 2009a) 
generând în schimb o experiență plină de încredere și 
deschidere în persoana care percepe această iubire. 
Persoana deprimată nu mai simte iubirea celorlalți, 
pierzându-și sensibilitatea față de mișcarea celuilalt și 
nemișcându-se, în schimb, către el/ea. 

Depresia ca tulburare conține o gamă vastă de experiențe, 
cuprinzând situații, stări, trăiri mai mult sau mai puțin severe 
care fac parte din viață. Toate tipurile de suferințe apar ca o 
figură (un gestalt) prin care experiența subiectivă a durerii, 
suferinței, se exprimă pe sine într-o formă unică și specifică. 
Astfel, definim și înțelegem depresia într-o manieră 
fenomenologică, nu din credința că acest concept există 
separat de singularitatea situației de viață și deseori 
insondabilele adâncimi ale câmpului relațional, ci pentru a 
poziționa această figură a suferinței înapoi în viața unică și 
singulară din care a apărut (Francesetti et al., 2015).  

Din punct de vedere fenomenologic, tot ceea ce există atunci 
când vorbim despre experiența depresivă, este unicitatea 
manifestării ei într-un anumit moment, într-o relație specifică, 
într-un context unic. Această înțelegere asupra conceptului 
de depresie, dezvăluie o suferință într-un câmp mult mai 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 5  

  

344 
 

extins care preexistă individului și care este actualizată aici 
și acum, în sesiunea terapeutică. Acesta este primul pas 
către a reînființa unicitatea fundamentală a experienței 
depresive, pentru ca mai apoi să ne întoarcem către ceea ce 
numeam depresie sau experiență depresivă și să ne 
focusăm atenția asupra relației, ci nu persoanei (Francesetti 
et al., 2015). În termeni fenomenologici, mai degrabă se 
vorbește despre unitatea eu/lume, decât despre unitatea 
organism/mediu, sau după cum propune Dan Bloom, 
unitatea sine/lume (Bloom, 2011). Studiile din neuroștiințe 
confirmă faptul că există un nivel pre-predicativ al experienței 
în care organismul și mediul nu sunt percepute ca fiind 
separate. Din acest punct de vedere, ceea ce unește, punctul 
comun al tuturor experiențelor depresive este identificat în 
sentimentul lipsei de speranță, al înfrângerii, trăite în 
încercarea de a ajunge la celălalt, încercarea de a fi în 
contact (Francesetti et al., 2015).  

Înțelegerea persoanei care experimentează depresia se 
realizează ținând seama de faptul că simptomele sale sunt 
ori o expresie a suferinței individuale, sau alternativ ele sunt 
o manifestare a ceea ce se întâmplă în dimensiunea 
relațională. Prima propunere subliniază aspectele 
intrapsihice și individuale ale suferinței, ceea ce constituie o 
bază suficientă pentru a recomanda tratament farmacologic 
sau psihoterapie centrată pe reducerea intensității 
simptomului. Cea de-a doua propunere, privește experiența 
depresivă ca un cadru semnificativ care emerge din câmpul 
relațional cu care persoana vine în terapie (apud Francesetti 
et al., 2015). Prin câmp relațional se înțelege orbita 
experiențelor și posibilităților prezente în relația co-creată 
dintre client și terapeut. Acest câmp include sau exclude, în 
funcție de elementele prezente în câmp și aspectele care i-
au dat o anumită formă de-a lungul timpului.  Această 
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centrare pe ceea ce se întâmplă în câmpul relațional nu este 
una simplă, deoarece întreaga mașinărie culturală ne 
conferă o viziune obiectuală asupra individului separat de 
câmp, mai degrabă decât ca pe o proprietate emergentă a 
însuși câmpului (Francesetti et al., 2015).  

Lipsa entuziasmului și nevoia de suport se pot observa în 
procesul terapeutic cu o persoană ce trăiește într-un câmp al 
experienței depresive. Acesta nu poate conține doar cuvinte, 
interpretări, auto-înțelegere, în a face conștient tot ceea ce 
este inconștient, iar cercetările din domeniul neuroștiinței vin 
și susțin acest argument (Gallese, 2006, Damasio, 2010). 
Este important ca persoana să reînvețe acest dans dintre 
entuziasm și suport, un dans al entuziasmului copilului în 
relație cu acceptarea și suportul matern, dintre frica de a 
risca și suportul acestuia, dintre mișcarea spontană, 
vitalizată către celălalt și răspunsul mai mult sau mai puțin 
relaxat, prietenos și vital pe care celălalt ar putea să îl ofere 
în schimb (apud Francesetti et al., 2015).  

Margerita Spagnuolo Lobb susține faptul că în câmpul 
terapeutic fenomenologic, ea caută să păstreze 
intenționalitatea, mișcarea către speranță și tensiunea 
inerentă asupra viitorului incert. În experiența clinică, ceea 
ce iese în evidență în relația cu persoana cu experiență 
depresivă este o rigiditate, o fixație evidențiată prin repetarea 
experiențelor și absența evoluției ce transformă. Această 
fixare apare atunci când echilibrul dintre entuziasm și suport, 
resimțit în orice situație de contact nouă și semnificativă, este 
blocată. Figura fixă emerge dintr-un câmp experiențial care 
aparține atât pacientului cât și terapeutului, iar mișcarea 
rezidă chiar sub acest câmp fix, scopul psihoterapiei fiind 
acela de a căuta, susține și încuraja această mișcare 
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deoarece acesta este scopul, nu chiar evident, al evoluției 
terapeutice (apud Francesetti et al., 2015).  

Tot Margerita Spagnuolo Lobb numește acest tip particular 
de mișcare din procesul terapeutic now-for-next, un concept 
fundamental, descris în cartea sa Now-for-next în 
psihoterapie. Abordarea gestalt în societatea 
postmodernă (2014), ce descrie încrederea pe care 
terapeutul este necesar să o aibă în mișcarea intențională 
(pentru conceptul de intenționalitate vezi cartea Margeritei) a 
pacientului. Accentul se pune pe acest suport oferit în terapie 
nu materialului cu care vine pacientul, ci mai de grabă 
mișcării intenționale care animă procesul, acea tensiune 
către schimbare. Terapeutul care privește cu entuziasm 
fiecare mișcare, vede în pacientul deprimat acea direcție 
potrivită pentru a oferi suport și încredere în faptul că 
persoana este deja în căutarea unei noi modalități de a fi. 
Descoperirea acestei mișcări noi, pline de armonie, în felul 
în care persoana respiră, privește, își mișcă corpul, 
reprezintă delicatețea cu care terapeutul surprinde, dintre 
toate aceste mișcări, una sub care mocnește focul 
entuziasmului, cu o armonie subtilă prin care pacientul vine 
în contact cu terapeutul. 
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De ce există sărbători și tradiții? 
 

Seeberger Tiberiu 

Exceptând motivele religioase, cu ce ne ajută pe noi 
sărbătorile și tradițiile? Abia ce am ieșit din zilele Sfântului 
Nicolae, a Ignatului, a Crăciunului, a Anului Nou și vin cu pași 
repezi Boboteaza, Sfântul Ion și tot așa. Tot calendarul este 
presărat cu o grămadă de zile cu un anumit specific. 

Fie că vorbim despre sărbători religioase sau altfel de zile de 
sărbătoare, ele sunt permanent un motiv de adunare, de voie 
bună și de zâmbete. 

De ce există astfel de zile? Cu ce ne ajută acestea? Ce rol 
au? Răspunsul la aceste întrebări îl găsiți în textul ce 
urmează. 

Omul este o ființă socială. Cu toții știm acest lucru. Ne place 
să comunicăm, să facem schimb de idei, să împărțim din 
experiența noastră, să ne împărțim greutățile și să le 
rezolvăm împreună cu o persoană cu care ne înțelegem 
bine. Starea de singurătate poate afecta sănătatea. Putem 
sta singuri în casă o zi, două, o săptămână, dar în cele din 
urmă avem nevoie de prezența altor oameni în jur. Nu este 
vorba doar despre o dorință, este o nevoie umană. 

La fel cum pentru a trece peste o prăpastie avem nevoie de 
un pod, ca să putem comunica cu o altă persoană, trebuie 
să existe o legătură cu aceasta. Fie că vorbim despre etnie, 
despre rasă, despre naționalitate, despre opiniile politice, 
toate acestea sunt lucruri care ne pot asemăna sau ne pot 
diferenția. Cu cât avem mai multe lucruri care ne aseamănă, 
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cu atât mai mult percepem acele persoane ca pe semenii 
noștri și ne simțim înconjurați de oameni ca noi. 

Sărbătorile și tradițiile sunt zile sau perioade în care oamenii 
se adună și se raportează cu toții unui scop comun, mai 
mare. Ne adunăm de Crăciun pentru a celebra nașterea lui 
Isus, ne adunăm de Bobotează pentru a sărbători botezul 
Domnului și tot așa. 

Acest lucru ne ajută să conștientizăm faptul că nu suntem 
singuri. Suntem alături de toată lumea care celebrează acest 
lucru, împărțim momentul cu ei și facem parte dintr-o familie 
mai mare. Suntem ca o mulțime de copii în fața unui mare 
părinte. Aparținem în timpul acestor sărbători unei familii 
numeroase care ne poate proteja și care ne dă speranța să 
putem trece mai ușor peste greutățile vieții. 

Cu toții ne amintim de copilărie ca de o perioadă fericită, 
lipsită de griji. În zilele de sărbătoare putem retrăi acele 
momente într-un mod matur, ca într-o joacă: suntem și mari, 
responsabili, dar suntem și mici, protejați și lipsiți de grijă. 
Împărțim alături de cei din jur din momentele fericite, din 
momentele haioase, din cele grele și trecem peste greutăți 
mai ușor. Împreună le putem depăși! 

În concluzie, sărbătorile ne dau speranță. Speranța este o 
calitate foarte de preț a noastră. Cu ajutorul speranței, noi ne 
bazăm pe faptul că binele învinge răul și că noi putem trece 
peste dificultăți, iar soarele va răsări și pe strada noastră. 
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I’m Fine 

 

I’m Fine este un sistem digital ce are ca obiective 
îmbunătățirea psihoterapiei și creșterea accesului la ea. Este 
compus dintr-o platformă web pentru specialiști conectată cu 
o aplicație mobilă pentru clienți. În plus, din I’m Fine face 
parte și site-ul https://psihologi.suntbine.ro/, ce face ușoară 
găsirea specialiștilor potriviți de către cei care sunt în căutare 
de suport psihologic profesionist. 

Cu ajutorul sistemului propus de noi, specialiștii în 
psihoterapie au facilitățile următoare: trimiterea de sarcini de 
lucru clienților, gestionarea programărilor, promovarea 
serviciilor pentru a putea fi găsiți de noi clienți și multe 
altele. Suntem în curs de adăugare a unui chat securizat 
pentru a îmbunătăți comunicarea cu clienții și de a facilita 
facturarea și gestionarea financiară a activităților unui 
cabinet.  

Persoanele care au nevoie de suport psihologic pot beneficia 
de funcționalități precum: chatbot antrenat pe discuții CBT, 
meditații ghidate, articole specializate, teste psihometrice și 
informații despre specialiști (biografie, formare, prețuri, 
locație, contact, etc.). Ideea din spatele aplicației este să 
ofere un sprijin gratuit celor care nu au acces la servicii de 
psihoterapie din diferite motive, să normalizeze conceptul de 
mers la terapie și să îmbunătățească interacțiunea dintre 
ședințe. 

Sistemul a fost gândit și realizat de o echipă formată din 
specialiști în psihoterapie și ingineri software. A trecut printr-
o perioadă de testare de 6 luni la care au luat parte sute de 
beneficiari și peste 70 de psihologi și psihoterapeuți. De 

https://psihologi.suntbine.ro/
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asemenea, suntem în decurs de demarare a mai multor 
proiecte de cercetare ce au în centru I’m Fine și măsoară 
aportul pe care îl poate avea în gestionarea tulburărilor 
precum dependența de jocuri, schizofrenia și așa mai 
departe. 

I’m Fine este recunoscut la nivel internațional odată cu 
admiterea în programul Innostars Awards, organizat de către 
EIT Health, ramura de sănătate a Institutului European de 
Tehnologie. Avem o viziune internațională, lansarea de la noi 
din țară fiind doar un pas către aducerea soluțiilor noastre în 
prim plan în întreaga lume, uneltele de psihoterapie digitală 
dezvoltate în parteneriat cu specialiști în terapia cognitiv 
comportamentală fiind o noutate de mult așteptată. 

Rețeaua noastră de specialiști în psihoterapie este în curs de 
extindere, dacă sunteți interesat/ă să încercați soluțiile 
noastre, puteți accesa website-ul https://im-fine.app/ sau îmi 
puteți scrie la email-ul daniel@im-fine.app.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://im-fine.app/
mailto:daniel@im-fine.app


M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 5  

  

352 
 

Workshop: Tulburările de limbaj și specificul terapiei 
logopedice în dislalie și dislexo-disgrafie 

 

Cursul este autorizat de Colegiul Psihologilor din 
România ca formare profesională continuă și este avizat 
de Comitetul Director al Colegiului Psihologilor cu 24 

credite profesionale. 

Organizator: Asociația CCDU-Phoenix 

Formatori:  

o Comăneanu Maria –  Psiholog principal și specialist în 
psihologie clinică, psihopedagogie specială, 
psihologia muncii și transporturilor, psihologie aplicată 
în domeniul securității naționale, logoped / supervizor 
profesional în psihologie clinică, psihopedagogie 
specială, psihologia muncii și psihologie aplicată în 
domeniul securității naționale; 

o Bianca Boruga – Logoped, Psihopedagog specialist, 
Consilier pentru Dezvoltare Personală, Coordonator 
Centrul Logopedic Interșcolar, Management 
Educațional. 

 
Tematica (extras): Evaluarea/psihodiagnoza complexă 

logopedică – depistarea și stabilirea diagnosticului diferențial 
între tulburarea de limbaj și alta/alte categorii de tulburări (de 
ex. tulb. de învățare, tulb. de dezvoltare și tulb. de 
comportament – în scopul încadrării evaluării ca intervenție 
educaţional – recuperatorie adecvată); Prezentarea 
Protocolului de Evaluare Complexă Logopedică și 
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Intervenție Logopedică; Tulburări de pronunție – dislalia 
(evaluare, intervenții terapeutice); Tulburări lexico-grafice – 
dislexia-disgrafia;  Prezentare cazuistică (audio și/sau 
video), s.a. 

Achiziții și beneficii: 

La sfârșitul cursului veți primi: 

o Mapa de lucru cu fișe logopedice, scale, chestionare, 
teste de evaluare a dislaliei și dislexo-disgrafiei și veți 
învăța modalitatea de aplicare, de interpretare și 
parcurgere a pașilor în realizarea unui plan de 
intervenție pentru tulburările de limbaj: dislalie și 
dislexo-disgrafiei 

o Format de curs și materiale 
o Supervizare de specialitate profesională 
o Broșura „Protocol de Evaluare şi Intervenţie 

Logopedică” la preț redus de achiziționare doar prin 
participarea la curs. 

 
Telefon: 0734/218.855  

E-mail: comaneanu_maria@yahoo.com 

http://www.asociatia-phoenix.ro/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.asociatia-phoenix.ro/
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Curs autorizat ANC: Consilier pentru dezvoltare 

personală 

 
 

Data/Locație: 26-28 februarie 2021 / București 

Oferta de preț: 850 lei + taxa de examen 

Organizator: Asociația CCDU-Phoenix  

Formator: Comăneanu Maria – psiholog principal și 
specialist în psihologie clinică, psihopedagogie specială, 
psihologia muncii și transporturilor, psihologie aplicată în 
domeniul securității naționale, psihoterapeut specialist 
(metodele: hipnoza clinică, relaxare și terapie ericksoniană, 
psihodramă, cognitiv-comportamentală, rațional-emotivă, 
experiențială) / supervizor profesional în psihologie clinică, 
psihopedagogie specială, psihologia muncii și psihologie 
aplicată în domeniul securității naționale. 

Cursul se regăsește în Catalogul SICAP la Cod SEAP-CPV: 
80530000-8 – Servicii de formare profesională (Rev.2) 

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru 
Calificări Profesionale – ANC 

Cursul Consilier pentru Dezvoltare Personală este un curs 
de specializare profesională, autorizat de Autoritatea 
Națională a Calificărilor Profesionale A.N.C. (fost CNFPA) și 
recunoscut U.E. La sfârșitul acestuia participanții vor primi un 
Certificat de absolvire de Competență Profesională pentru 
ocupația de Consilier pentru Dezvoltare Personală (cod COR 
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242324), având antet al Ministerului Muncii, Ministerului 
Educației Naționale și internațional prin Convenția de la 
HAGA. Prin urmare, diploma este recunoscută atât în 
România, cât și în Uniunea Europeană. 

Consilierul de dezvoltare personală poate lucra în mod 
independent, ca persoană fizica autorizată, sau ca angajat al 
unor organizații sau instituții cu domenii variate de activitate, 
elaborând programe speciale atât individuale cât și de grup 
în scopul atingerii performanțelor forței de muncă scontate 
de angajatori și venind permanent în ajutorul 
departamentelor companiilor dar și managerilor acestora. 

Înscrieri: 

Telefon: 0734/218.855 

E-mail: comaneanu_maria@yahoo.com 

http://www.asociatia-phoenix.ro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comaneanu_maria@yahoo.com
http://www.asociatia-phoenix.ro/
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Oameni care vor defini psihologia de mâine și de peste 

ani 

Cu speranța de a vă inspira căutările celor care iubesc 

psihologia, vă invităm să o cunoașteți pe Onofrei Anca 

Gabriela.   

Interviu - Onofrei Anca Gabriela 

 

„Stai în colțul tău de umbră și totuși strălucești!” 

Aș dori să încep prin a spune că iubesc psihologia, studiul 

comportamentului uman, modul în care se formează relațiile, 

de ce alegem să ne apropiem de unii oameni, iar pe alții îi 

respingem, de ce reacționăm într-un anumit fel la anumite 

situații din viață, toate acestea își pot găsi răspunsul prin 

psihologie. Deși am doar 23 de ani, iar experiența mea în 

acest domeniu nu este super vastă, îmi doresc să vă prezint, 

în cele ce urmează, cum am ajuns să studiez psihologia, ce 

presupune acest studiu, ce satisfacții îți poate aduce și la ce 

să se aștepte un viitor student la această facultate.  

Psihologia a fost prima alegere. Încă din clasa a X-a, când 

studiezi aspectele fundamentale din psihologie, am visat ca 

pe diploma de licență să scrie „licențiată în psihologie”, mi se 

părea un titlu onorific, ceva ce nu mulți pot obține și la fel mi 

se pare și acum, însă mai important decât titlul de pe diplomă 

este cu ce rămâi, ce poți oferi altora, cum îi poți ajuta, iar asta 

nu se obține decât prin practică și studiu individual. 

Am terminat studiile de licență la Școala Națională de Studii 

Politice și Administrative, specializarea Psihologie, iar în 

prezent urmez cursurile masterelor Psihologie aplicată în 
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domeniul securității naționale și Evaluare și intervenție 

psihologică în domeniul educațional la Facultatea de 

Psihologie și Științele Educației din București. Dacă studiile 

de licență au fost alegerea mea, studiile de master au fost 

conform zicalei „nu e ceea ce îți dorești, e ceea ce ți se 

potrivește”, aceste două programe masterale fiind ultimele în 

lista opțiunilor mele, însă se pare că locul meu este aici. Nu 

regret nimic din parcursul meu academic, ci cred că fiecare 

om este îndrumat de Dumnezeu spre locul care i se 

potrivește cel mai bine chiar dacă, uneori, nu corespunde 

dorințelor sale. Pe viitor îmi doresc să urmez cursurile de 

formare în terapia cognitiv-comportamentală și, de ce nu, să 

îmi îndeplinesc dorința de a parcurge un program masteral 

pe psihoterapie. Nu cred că numărul de diplome definește 

inteligența unui om, însă cred că dorințele îndeplinite te ajută 

să ai un parcurs profesional de succes. 

Ce m-a determinat în tot acest parcurs? Dorința de a ajunge 

un om valoros societății, de a-i ajuta pe ceilalți, de a-mi face 

părinții mândri și de a avea un job ce îmi aduce satisfacție, 

însă cred că cea mai importantă determinare trebuie să vină 

din interior, tot ceea ce faci să faci pentru împlinirea ta! 

Interesul pentru autocunoaștere și dezvoltare personală sunt 

fundamentale în profesia de psiholog. Pe parcursul stagiului 

de formare se realizează un număr de ore dedicate 

dezvoltării personale. Fără să investești mai întâi în tine, fără 

autodezvoltare, nu poţi constitui un ajutor pentru ceilalți.  

Cum am spus la început, ceea ce te ajută în parcursul 

profesional sunt pratica și studiul individual. Referitor la 

practică, pot spune că în timpul studiilor de licență am avut 

norocul să realizez două stagii de practică: unul pe clinică la 

Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”, unde 

http://spitalulgorgos.ro/
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alături de doamna Dr. Carmen Săndulescu, am aflat cum se 

realizează un interviu clinic și am avut posibilitatea să 

realizăm chiar noi un interviu săptămânal, apoi am interpretat 

interviul și informațiile obținute și am stabilit diagnosticul. Pot 

spune că această experiență m-a determinat să-mi doresc o 

profesie pe partea de psihologie clinică și intervenție, întrucât 

consider că este foarte important ca oamenii aflați în 

dificultate să beneficieze de ajutor din partea specialiștilor. 

Cel de-al doilea stagiu de practică l-am desfășurat la Centrul 

de Psiho-Sociologie al M.A.I., unde alături de dna. Cristina 

Dan am realizat teste de atenție în două variante: creion-

hârtie și pe calculator și am interpretat rezultatele testelor. 

Pe lângă testele de atenție, am realizat teste de inteligență 

și aptitudini. Această experiență a fost utilă în a descoperi cu 

ce se ocupă un „psiholog de birou”. Consider că aceste stagii 

de practică din timpul facultății (care pot fi fie în spital, fie în 

penitenciar, fie în organizații) te ajută pentru a stabili dacă te 

orientezi pe clinică sau pe organizațională, iar un alt avantaj 

este acela că sunt oferite gratuit de facultate. Studiul 

individual presupune participarea la conferințe, workshopuri, 

stagii de formare, publicare de articole, voluntariat și multă, 

foarte multă lectură particulară pe care o puteți găsi în baze 

de date acreditate: ScienceDirect, ProQuest, 

Taylor&Francis, etc. Desigur, și cărțile specialiștilor români 

sunt importante și folositoare. Este important să știi ce 

lectură să alegi, cărțile de dezvoltare personală ce se află 

acum pe piață nu te ajută în perfecționare și în dobândirea 

calităților necesare unui bun psihoterapeut, de aceea este 

bine să te informezi din surse acreditate. 

Probabil sunteți curioși de ce am început cu acel citat. Ei 

bine, cred că mi se potrivește cel mai bine. Sunt o fire 
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introvertă, nu leg ușor prietenii și am nevoie de timp pentru a 

vedea dacă cineva merită atenția mea. Nu îmi place să ies 

în evidență, să mă afirm, în cadrul proiectelor de echipă 

vorbesc rar, însă toate acestea nu m-au împiedicat să ajung 

acolo unde mi-am propus, cu pași mici, timizi, dar siguri, cu 

ochii ca ai unei căprioare, de multe ori, am reușit să 

depășesc obstacolele și să pun piatră cu piatră la zidirea 

visului meu: să ajut oamenii! Cred că despre asta ar trebui 

să fie viața sau măcar o parte din viața fiecăruia. Despre 

dorința de a ajuta, sub ce formă poate fiecare. Pentru că îmi 

place să ajut, să ofer și altora din ceea ce știu, m-am implicat 

în programul de mentorat al facultății și de 2 ani sunt mentor 

pentru cei din anul I – îi îndrum, le dau sfaturi, le spun cum 

să abordeze anumite probleme, îi ajut în realizarea 

proiectelor. Experiența este una deosebită, prieteniile legate, 

bucuria de pe chipurile celor pe care i-ai ajutat te ajută atât 

în dezvoltarea ta, cât și în satisfacerea că ai contribuit la 

succesul cuiva.  

În parcursul educațional am întâlnit oameni deosebiți și 

valoroși care au avut un impact major asupra perfecționării 

mele. Sub coordonarea Lect. Dr. Univ. Daniela Ionescu am 

realizat lucrarea de licență cu titlul „Relația dintre gândurile 

automate, emoționalitatea negativă și nevoile psihologice de 

bază”. Alte nume mari ale psihologiei românești, care mi-au 

fost profesori sunt: Conf. Dr. Univ. Dan Stănescu (care are 

un curs absolut superb și interactiv despre consiliere și 

terapie organizațională), Lect. Dr. Univ. Vlad Burtăverde 

(acesta predă psihologia personalității, fundamentele 

psihologiei și realizează numeroase cercetări în care îi 

implică pe studenți), Lect. Dr. Univ. Cătălina Roșca 

(psihologia sănătății și managementul resurselor umane sunt 
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doar două dintre materiile pe care le predă la SNSPA), Prof. 

Univ. Mihaela Minulescu (se ocupă de psihologia clinică și 

este autoarea a numeroase articole bazate pe 

psihodiagnoză). De ce am amintit aceste nume? Ei bine, 

profesorii, formatorii, supervizorii pe care îi întâlnești în tot 

acest parcurs educațional și profesional te ajută să te 

definești, să stabilești ce îți dorești, să vezi ce este potrivit 

pentru tine. Fiecare profesor este o parte din dezvoltarea ta 

ca individ. Desigur, orele de la facultate sunt insuficiente 

pentru a acumula cunoștințele necesare perfecționării, iar 

aici intervine studiul individual și participarea la cursuri, 

conferințe, workshopuri. Bineînțeles că acestea costă, iar 

pentru un student este greu să participe peste tot pe unde și-

ar dori, însă sunt și unele cursuri gratis, pe platforma 

Academicus, care pot fi accesate, iar la final se obține și 

diplomă de parcurgere a cursului. Viața de student este 

presărată atât cu dorința de a acumula cunoștințe, cât și cu 

dorința distracției cu prietenii, iar suportul financiar este 

important, de aceea cred că pentru tineri ar fi utilă crearea 

unor platforme online, unde să se regăsească cursuri, 

conferințe gratuite.  

Cum a fost viața mea de student? Păi, a fost cu de toate…de 

la împliniri la dezamăgiri și terminând cu bucuria supremă: 

nota 10 la susținerea lucrării de licență. Notele nu definesc 

inteligența sau cunoștințele acumulate, însă aduc împlinire 

sufletească. Mereu mi-a plăcut să fiu în top, să fiu premiată 

la finalul anului școlar și am muncit mult pentru asta. Încă din 

clasele I-VIII am luat premiul I cu coroniță sau premiul II. Pe 

perioada liceului am fost bursieră și am reușit să-mi strâng 

banii pentru facultate, așa gândeam atunci, însă nu a fost 

nevoie întrucât am fost bursieră la buget și pe perioada celor 
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3 ani de licență, unde am absolvit cu media 9.29. Toate 

aceste note și premii reprezintă mândria mea, împlinirea 

dorințelor și multă muncă individuală. Dacă tu nu te ajuți pe 

tine și nu contribui la dezvoltarea ta, nu o va face nimeni!  

O altă dorință personală este aceea de a scrie, de a publica 

și de a împărtăși, prin scris, celorlalți, puțin din cunoașterea 

mea. Consider că prin scris omul se exprimă cel mai bine și 

cărțile, articolele ajung cel mai bine la inima cititorului. Faptul 

că în C.V.-ul tău profesional poți adăuga articolele publicate 

reprezintă un plus în vederea obținerii unui job. Mai mult, 

când vei ști că peste ani articolele tale sunt accesate de tineri 

studenți la psihologie și nu numai, vei simți că ai contribuit cu 

ceva la dezvoltarea psihologiei românești. În profesia de 

psiholog, publicarea articolelor, cărților, capitolelor de carte 

este esențială în evoluția profesională. Faptul că ai reușit să 

publici un articol într-un jurnal sau într-o revistă de 

specialitate demonstrează interesul tău pentru cunoaștere și 

dorința ca alții să poată beneficia de informațiile tale. Poți 

performa într-un domeniu doar prin studiu individual, prin 

punerea la curent cu noile tehnici, metode de soluționare a 

problemelor. Vreau să le mulțumesc celor de la Monitorul 

Psihologiei pentru oportunitatea de a-mi publica articolele și 

nu vă pot descrie bucuria resimțită atunci când mi-au 

acceptat primul articol…fiind primul site care îmi publică 

articolele, vă pot spune că nu-i voi uita niciodată! 

După finalizarea studiilor de master, îmi doresc să obțin 

atestatul de liberă practică în consiliere psihologică școlară 

și să lucrez în sprijinul copiilor. Sunt de părere că implicarea 

în dezvoltarea copiilor nu aduce numai satisfacții personale, 

ci și bucuria că acei copii au evoluat frumos și constructiv 

datorită implicării tale. Obiectivele profesionale pe care le am 
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pentru viitor sunt: dezvoltarea personală, focalizarea pe 

intervenție în lucrul cu copiii, formarea în terapia cognitiv-

comportamentală, publicarea articolelor de specialitate în 

jurnale indexate bazelor de date internaționale, realizarea 

unei cărți ce va cuprinde cele mai importante teorii și studii 

din psihologie, realizarea unei platforme online ce va 

cuprinde cursuri și conferințe gratuite de care studenții la 

psihologie să poată beneficia. 

Spre final, aș dori să vin în sprijinul celor ce-și doresc să 

urmeze Facultatea de Psihologie și să le spun la ce să se 

aștepte un viitor student care intenționează să urmeze 

această facultate. Ceea ce urmează să vă împărtășesc mi-

aș fi dorit să știu și eu la sfârșitul clasei a XII-a, dar nu am 

avut această oportunitate, însă mă bucur că acum îi pot 

consilia și îndruma pe tineri. Mulți își imaginează că meseria 

de psihoterapeut presupune doar o ascultare activă, însă nu 

este deloc așa. Drumul pentru a ajunge psihoterapeut este 

anevoios, iar meseria de psihoterapeut implică multe sarcini. 

În primul rând, dacă îți dorești o carieră în această meserie 

trebuie să fii pregătit/ă să dedici mult timp studiului individual 

și pregătirii de bază: studii de licență, master, supervizare 

(care poate dura între 1 și 2 ani) și formare (care poate dura 

între 2 și 5 ani). Pe lângă timp, trebuie să fii pregătit și 

financiar. Parcursul profesional presupune un cost financiar 

uriaș pentru un tânăr abia ieșit de pe băncile facultății 

(întrucât studiile de licență și master pot fi parcurse la buget), 

iar aspectul financiar poate încetini parcursul profesional. 

Apoi, trebuie să știi că nu poți ajunge psihoterapeut/psiholog 

clinician/psiholog organizațional peste noapte sau după 

finalizarea masterului. Fără o formare nu te poți înscrie în 

Colegiul Psihologilor și nu poți obține atestatul de liberă 
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practică. În al doilea rând, trebuie să știi că studiile de licență 

reprezintă o introducere în toate tipurile de psihologie: 

clinică, organizațională, educațională, psihoterapie, 

psihologia muncii, consiliere, psihologia familiei, psihologia 

dezvoltării. Specializarea se obține în urma studiilor de 

master. Un alt aspect important, pe care tinerii aflați la 

început de drum ar trebui să-l știe, este acela că psihologia 

implică și partea de cercetare, care este studiată atât la 

licență, cât și la master sub denumirea de statistică/metode 

de cercetare. Statistica presupune lucrul în programul SPSS 

a unei baze de date prin care se pot realiza relații între 

variabile, diferențe între acestea, iar partea de cercetare este 

indispensabilă în ceea ce privește lucrarea de licență și 

disertație. Nu este ceva ce poți învăța peste noapte. Mie mi-

au trebuie 3 ani să o înțeleg și nu aș fi reușit fără Dorina 

Nijloveanu, care este cea mai bună pe statistică și care a 

reușit să mă învețe într-o lună ce nu au reușit alții în 3 ani de 

licență. Cred că ține și de noroc, norocul de a întâlni oameni 

cu care rezonezi, care știu să explice și cărora le place ceea 

ce fac. Mai mult, trebuie menționat faptul că nu poți profesa 

în domeniu imediat după finalizarea studiilor de licență, 

întrucât această profesie presupune o formare, experiență 

dobândită prin voluntariat sau participare la workshopuri și 

înscrierea la Colegiul Psihologilor pentru obținerea 

atestatului de practicant în supervizare. Desigur, nu poți sta 

mereu în supervizare, de aceea studiile de master sunt 

obligatorii pentru schimbarea treptei. Totodată, chiar și după 

obținerea atestatului de psihoterapeut/consilier autonom, va 

trebui ca anual să fie realizate credite pentru Colegiu (10 la 

număr) pentru păstrarea diplomei, iar acestea se pot obține, 

contra cost desigur, prin participarea la conferințe în 

domeniu. Drumul este anevoios și presupune studiu 
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individual permanent…cum spuneau profesorii la facultate: 

ca psiholog, niciodată nu te oprești din a învăța! Dar 

rezultatul final este spectaculos. Merită!  

Orice ați începe trebuie să faceți cu dragoste, pasiune, 

încredere în voi și dorința de a reuși! Succesul nu ți-l 

garantează nimeni, tu ești creatorul propriilor vise și tot de 

tine depinde îndeplinirea acestora! Tu îți definești succesul, 

viitorul și tot tu îți poți aduce zâmbetul pe buze! Drumul 

profesional este adesea presărat cu încercări, fără ele nu ai 

putea deveni ceea ce ești azi! Și nu uita, orice faci, trebuie 

să strălucești! La momentul potrivit, visele devin realitate! 

Este un interviu sincer, în care am vrut să prezint atât părțile 

frumoase, cât și provocările pe care le poți avea pe parcurs. 

Este important ca tinerii să știe de la început toate aceste 

aspecte. În final, doresc să le mulțumesc tuturor celor 

implicați în parcursul meu profesional și academic: profesori, 

supervizori, celor care mi-au oferit posibilitatea de acorda 

acest interviu, care sper să ajungă la inimile tuturor celor ce-

l citesc.  
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Prezentare de carte 

 Cum se schimbă oamenii - Marion Solomon şi Daniel J. 
Siegel 

 

Indiferent de orientarea clinică și de stil, psihoterapia 
reprezintă un proces ce se creează în fiecare moment între 
client și terapeut. Editată de doi psihoterapeuți, autori și 
editori de renume, Daniel J. Siegel și Marion Solomon, Cum 
se schimbă oamenii explorează în profunzime complexele 
resorturi ale atașamentului, creierului, minții și corpului 
pentru a ne oferi o imagine cât mai completă a schimbării 
care apare în psihoterapie. 

Autorii ale căror scrieri sunt adunate în această lucrare, 
bazându-se pe descoperiri științifice de ultimă oră din 
domeniul neuropsihologiei și al altor științe ale creierului, au 
reușit să ne redea prin formulări accesibile și într-un stil 
fascinant teoriile personale care informează practica lor 
clinică. Iar rezultatul este un mare tezaur de resurse pentru 
orice profesionist care ajută la schimbarea în mai bine a 
oamenilor. 

Domeniile vizate de autori pentru a ilustra schimbarea 

cuprind terapia individuală, lucrul cu copiii, terapia de 

cuplu și lucrul cu corpul în psihoterapie. 

Dr. Daniel J. Siegel este un renumit specialist în educaţie şi 

psihiatrie, profesor la Universitatea din California, director al 

Centrului de Cercetare Mindful Awareness din cadrul 

aceleiaşi universităţi şi director executiv al Centrului 

Educaţional Mindsight Institute. Este un pionier al domeniului 

de studiu numit neurobiologie interpersonală (The 

Developing Mind, 1999), un domeniu multidisciplinar la care 

contribuie ştiinţe precum: psihologia, antropologia, biologia, 
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ştiinţele cognitive, psihopatologia, psihiatria, neurobiologia, 

lingvistica, matematica, fizica, teoria sistemelor şi altele. Sub 

umbrela neurobiologiei interpersonale, Daniel Siegel a 

promovat conceptul de „mindsight” (oglindirea minţii), o nouă 

abordare - bazată pe mindfulness - în sănătatea mintală, 

care are ca idee centrală „integrarea” atât la nivel intrapsihic, 

cât şi interpersonal, în plan psihologic, dar şi al bazei 

neurobiologice. Este unul dintre puţinii psihiatrii care au 

propus o definiţie comprehensivă a minţii (Mindsight, 2010). 

Dr. Marion Solomon este psihanalist, profesor al UCLA, 

Department of Humanities, Sciences and Social 

Sciences și al American Behavioral Studies 

Institute din Beverly Hills. Este cofondatoare a Lifespan 

Learning Institute (www.lifespanlearn.org), 

dedicat formării specialiștilor și cercetării în terapia individua

lă, de grup și de familie. Dr. Solomon este membru al 

American Psychoanalytic Association, analist cercetător al 

American Academy of Psychoanalysis, 

dar și membru important al altor asociații profesionale de 

psihoterapie naționale. 

Introducere 

Marion Solomon şi Daniel J. Siegel 
 
Bun venit în lumea celor care ajută mintea să crească. 
Suntem un grup de psihoterapeuţi, noi, editorii şi cei care au 
contribuit la alcătuirea acestui volum, care au identificat o 
varietate de practici şi abordări ce pot contribui la dezvoltarea 
indivizilor, a cuplurilor şi a familiilor, în vederea dobândirii 
stării de bine. Ca în orice lucrare realizată de mai mulţi 
editori, în paginile volumului de faţă veţi găsi stiluri diferite de 
exprimare şi de practică clinică, stiluri ce reflectă experienţa 

http://www.lifespanlearn.org/
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de viaţă a fiecărui autor în parte, precum şi modalităţile unice 
ale acestora de înţelegere şi articulare a procesului 
schimbării care stă la baza efortului terapeutic. Unul dintre 
beneficiile aduse de un text cu mai mulţi autori, precum cel 
de faţă, este acela că oferă, într-o manieră compactă, 
prezentări variate care scot la lumină un număr amplu de 
strategii prin care terapeuţii pot sprijini evoluţia pacienţilor 
pentru a dobândi rezilienţa şi starea de sănătate.  
 
Psihoterapia este atât o ştiinţă, cât şi o artă. Experienţa 
dumneavoastră ca terapeut va fi determinată de o 
multitudine de factori, pornind de la structura 
temperamentală şi de la educaţie, până la stilul 
dumneavoastră de învăţare şi sistemul de convingeri despre 
natura realităţii. Nu este aşadar, de mirare faptul că există 
atât de multe abordări unice în domeniul sănătăţii mintale. 
Mai mult, fiecare persoană este unică şi nu orice abordare 
terapeutică va funcţiona la fel pentru toată lumea. Tocmai de 
aceea ne bucurăm să vă punem la dispoziţie aceste eseuri 
introductive, care constituie mostre dintr-o multitudine de 
abordări, oferindu-vă astfel şansa de a considera pe cont 
propriu, prin propria lectură, în ce măsură vi se potrivesc şi 
cum ar putea ele să funcţioneze cu diverși oameni cu care 
lucraţi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M o n i t o r u l  P s i h o l o g i e i  # 5  

  

368 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă invităm să trimiteți pe adresa de e-mail 
office@monitorulpsihologiei.com părerile voastre și sugestii 
despre subiectele pe care le-ați dori abordate. 
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