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Cuvânt-înainte
Promotor al valorilor europene în educație, al cadrelor de
înaltă calificare națională și internațională, doctoratul UPSC „Ion
Creangă” include trei Școli Doctorale:
1. Școala Doctorală Istorie. Patrimoniu cultural. Modernitate
 611.01 Istoria Moldovei (pe perioade);
 611.02 Istoria românilor (pe perioade);
 611.03 Istoria universală (pe perioade);
 611.04 Teoria și metodologia științelor istorice;
 611.05 Muzeologie; protejarea patrimoniului cultural național;
 611.06 Documentologie și arhivistică;
 611.07 Istoria științei și tehnicii (pe domenii);
 612.01 Etnologie;
 613.01 Arheologie.
2. Școala Doctorală Psihologie
 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională;
 511.06 Psihologia specială.
3. Școala Doctorală Științe ale Educației
 531.01 Teoria generală a educației;
 531.02 Management educațional;
 531.03 Pedagogie istorică;
 531.04 Pedagogie specială;
 532.01 Didactica preșcolară;
 532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ;
 533.01 Pedagogie universitară;
 533.02 Pedagogie vocațională;
 533.03 Pedagogia adulților;
 534.01 Pedagogie specială.
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Noile cerinţe ale Procesului de la Bologna au stimulat
extinderea relaţiilor internaţionale, a mobilităţii academice, a
colaborărilor ştiinţifice cu diferite ţări: România, Franţa, Belgia,
Bulgaria, Canada, Israel, Siria, SUA, Turcia, Ucraina, India,
Kîrgîzstan etc.
Departamentul Doctoral și Postdoctoral al Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău s-a inclus în diverse
proiecte, fiind membru al Şcolii Doctorale Europene în Ştiinţe
Sociale pentru Europa Centrală şi de Est. Astfel, avem, până la
moment, peste 37 de bursieri internaţionali în Franţa, Letonia,
România, Belgia, Bulgaria, Canada (Şcoala Doctorală Francofonă),
șase bursieri prin programul Erasmus.
Un aport considerabil în activitatea doctoratului UPS îl are
Consiliul Ştiinţific al Şcolii Doctorale Francofone (EDSS), din care
fac parte personalităţi notorii din universităţile partenere:
Jean-Michel De Waele, Universitatea Liberă din Bruxelles;
Jean-Yves Grenier, EHESS, Paris;
Madeleine Pastinelli, Universitatea Laval, Québec, Canada;
Antony Todorov, Universitatea Nouă, Sofia;
Ludmila Armaşu-Canţâr, UPS „Ion Creangă”;
Dragoș Jipa, Universitatea din București;
Radu Toma, directorul EDSS, Universitatea din Bucureşti.
Această deschidere spre colaborări europene a permis
organizarea şcolilor doctorale atât în instituţiile din Europa,
Canada, cât şi în incinta Universităţii Pedagogice de Stat „Ion
Creangă”. Or, numai astfel va fi reală şi recunoaşterea actelor de
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studii, şi mobilitatea studenţilor, iar desfăşurarea eficientă a acestor
proiecte a generat modificarea actelor normative din Moldova şi
aducerea lor în corespundere cu cele europene. Tot în cadrul
colaborărilor fructuoase cu AUF a fost deschis un Centru de Reușită
Universitară, dotat cu tehnică performantă și bibliotecă, necesare
procesului de instruire calitativă a doctoranzilor și profesorilor.
Meritul incontestabil al acestor realizări aparţine atât
administraţiei, cât şi întregului corp profesoral-didactic,
doctoranzilor şi partenerilor internaţionali. Iată de ce actuala ediţie
a „Analelor doctoranzilor şi competitorilor” este, în primul rând,
rezultatul unor cercetări asidue, realizate de către doctoranzii,
conducătorii științifici și comisiile de îndrumare din UPSC „Ion
Creangă” pe tărâmul ştiinţei şi al cunoaşterii.
„Ştiinţa reprezintă cunoaştere organizată. Înţelepciunea
reprezintă viaţa.”, spunea Immanuel Kant, cu referire, desigur, la
coeziunea dintre principiile teoretico-practice ale ştiinţei şi
implementarea acestora în experienţa de toate zilele. Exigenţele pe
care le-a ridicat noua etapă tranzitată de învăţământul, educaţia,
deci şi ştiinţa din Republica Moldova, au fost necesare pentru a
moderniza, a structura, a revigora mişcarea ştiinţifică actuală.
Universitatea
Pedagogică
reprezintă
o
structură
educaţională complexă, ale cărei principii, metode şi valori sunt
cunoscute nu doar în ţară, ci şi peste hotarele ei. Nivelul de
pregătire a studenţilor se datorează, în primul rând, profesorilor
universitari care activează în Universitate. O activitate ştiinţifică
intensă o desfășoară doctoranzii şi postdoctoranzii în perioada
pregătirii tezelor de cercetare. Și actuala ediţie prezintă rezultate,
secvenţe din aceste cercetări, studii. Universitatea se poate bucura
de un aflux consistent de doctoranzi pe parcursul ultimilor ani,
perioadă în care s-a mărit considerabil numărul celor implicaţi în
cercetarea pedagogică, psihologică, a metodicilor particulare. Un
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semn al intensei şi sistematicii activităţi ştiinţifice pe care aceştia o
desfășoară îl reprezintă numărul, relativ în creştere, al
doctoranzilor beneficiari ai burselor nominale ale Guvernului, ai
burselor internaţionale, cel al participanţilor la conferinţe şi
simpozioane, dezbateri, forumuri, cercetări naţionale şi
internaţionale – lucru ce sporeşte prestigiul Universităţii ca „oază
de cultură şi ştiinţă". (Anual beneficiază de aceste burse cca doi
doctoranzi, în total până la etapa actuală am avut peste 20 de
bursieri.)
În prezent, circa 90 de doctori şi doctori habilitaţi
coordonează tezele de doctor şi de doctor habilitat.
În cadrul instituţiei noastre activează următoarele Consilii
ştiinţifice specializate și Seminare științifice de profil:
 Istoria universală (pe perioade);
 Istoria românilor (pe perioade);
 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională;
 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ
(discipline socio-umane);
 Pedagogie generală;
 Psihologie specială;
 Pedagogie specială.
Rezultatele activităţii doctoratului sunt elocvente: doar în
2018-2019, în Seminarele științifice de profil și în Consiliile
științifice specializate ale Universității noastre s-au susţinut 3 teze
de doctor habilitat şi 26 de teze de doctor.
Aceste rezultate au fost posibile şi graţie eforturilor depuse
de conducătorii ştiinţifici, catedrelor, dar şi managementului eficient
al administrației universității și al Biroului
doctoral și al
Consiliului Științific Universitar Doctoral.
Președinte CȘSUD, conf. dr. L. ARMAȘU-CANȚÎR
6

ORIENTAREA VOCAȚIONALĂ LA TINERII
INSTITUȚIONALIZAȚI
ANDREI MADALINA ALEXANDRA, doctorandă
(ROMÂNIA)
Abstract
The present paper aims to bring new information regarding
the professional orientation of the institutionalised teenagers, as well
as those from socially disadvantaged or at risk. The main objective
of this work, include the professional development of adolescents
who are institutionalized, considering the continuous evolution of
diversified areas,appeared on the labor market. The Code of
Occupations, currently in Romania contains over 5000 occupations
among which a teenager is chosen.
Keywords: Protection system, Vocational orientation, Young
institutionalized, Integration, Socio-professional insertion, Selfimage, Self-esteem.
Adnotare
Lucrarea prezentă are scopul de a aduce noi informații în
ceea ce privește orientarea vocațională a tinerilor instituționalizați,
precum și a celor proveniti din medii sociale defavorizate sau aflați
în situații de risc.
Principalul obiectiv al acestei cercetări este dezvoltarea
orientării vocaționale la adolescenții ce sunt instituționalizați, având
în vedere evoluția continua a domeniilor diversificate și apărute pe
piața forței de muncă. „Codul ocupațiilor”, în prezent, în România,
conține peste 5000 de ocupații, între care un adolescent are de ales.
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Cuvinte-cheie: orientare vocațională, sistem de protecție,
tineri instituţionalizaţi, integrare, inserție socioprofesională, imagine
de sine, stimă de sine.
Orientarea vocațională vizează demersul unei persoane de a
se cunoaște pe sine și de a-și descoperi aptitudinile intelectuale,
precum și ocupațiile profesionale la care să poată face față cu
ușurință. Așadar, în urma unei analize amănunțite asupra acestor
factori ce țin de personalitatea și nivelul de dezvoltare al fiecărui
tânăr, se poate lua decizia urmării unui traseu și a unui domeniu de
carieră cel mai potrivit.
În zilele noastre, sistemul de protecţie este astfel structurat,
încât se asigură baza unui standard de viaţă, indiferent de mijloacele
de care dispune persoana.
Atunci când menționăm tinerii care împlinesc vârsta la care
ies din mediile instituționale, vorbim despre unul dintre cele mai
vulnerabile grupuri aduse în discuțiile ce ridică mereu semne de
întrebare, greu de rezolvat de către conducerea administrației din
România. Din păcate, s-a dovedit faptul că nu există soluții suficiente
pentru a le putea oferi acestor tineri protecția reală de care au nevoie.
H. Pieron definește orientarea profesională ca fiind „o acțiune
socială, destinată să-i îndrume pe indivizi în alegerea unei profesiuni
în așa fel, încât să fie capabili să o exercite și să-și găsească în ea
satisfacții, asigurând totodată satisfacerea nevoilor profesionale ale
colectivității”.
Situația este una dificilă, pentru că nu s-au dezvoltat
programe de orientare profesională care să le poată asigura tinerilor o
pregătire suficientă pentru a se angaja și a se întreține după această
perioadă de instituționalizare. Din punctul de vedere al
vulnerabilității, tinerii instituționalizați au o sensibilitate emoțională
ce se accentuează odată cu ieșirea din sistem.
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La determinarea statutului social, un rol esențial este cel al
muncii, cel al carierei, de care se leagă stima de sine, acel sentiment
al autoîmplinirii [1, p. 255].
În cadrul cercetării, s-au stabilit direcţii de acţiune pentru
elaborarea şi promovarea planurilor individuale de evaluare şi de
orientare vocațională a adolescenților instituționalizați, începând cu
vârsta de 14 ani.
Acest demers va fi corelat cu iniţiativa demarării unor
programe de orientare socioprofesională. Se vor stabili colaborări cu
centre de formare profesională, astfel încât adolescenții să poată
desfășura ore de practică în mici întreprinderi, în ateliere protejate,
prin intermediul unui cadru legal, care să faciliteze inserţia socială şi
profesională a tinerilor care ies din sistemul de protecţie socială la
vârsta majoratului.
Transformările psihice care au loc de-a lungul anilor, la
adolescenți, sunt generate de trebuințele și nevoile resimțite de
aceștia. M. Zlate vorbeşte despre confruntarea adolescentului cu o
serie de nevoi sau despre refacerea semnificativă a celor prezente în
perioada anterioară: nevoia de a şti, de a fi afectuos, de apartenenţă la
grup, de independenţă şi nevoia modelelor [2, p. 23].
Astăzi, cariera nu înseamnă doar locul de muncă, ci întreaga
viață a unei persoane. Profesia nu trebuie privită ca o simplă ocupație
economică, aceasta reprezintă un mod de viață și, totodată, un rol
social [3, p. 256].
În funcție de condițiile mediului în care se dezvoltă, tinerii
îşi structurează personalitatea. Tinerii adesea resimt o dependenţă
atât faţă de instituţie, identificându-se cu ea mult timp după ce
părăsesc sistemul, cât și față de colegii şi de personalul din respectiva
unitate. Trăsătura esenţială a comportamentului acestor tineri este
imaturitatea psihică, fapt care determină o adaptare mai dificilă la
condiţiile mediului sociocultural.
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Dependența de notă, prezentă în etapele anterioare, va fi
înlocuită cu acea dorinţă de a înţelege şi de a pătrunde în tainele
naturii şi ale vieţii, de a învăţa nu pentru notă, ci pentru sine [4, p.
24].
Tinerii instituţionalizaţi se raportează la mediul din sistemul
instituţional, acceptând condiţia de instituţionalizaţi, acest lucru
afectează adaptarea lor la mediile conexe, iar mai târziu este afectată
adaptarea lor socioprofesională. Absenţa dezvoltării individuale,
lacună specifică mediului instituţional, conduce la întârzierea
dezvoltării corespunzătoare a abilităţilor şi talentelor, tinerii din
sistem găsind cu greu modele de identificare sau alegând modele
bazate pe valori îndoielnice.
După ce părăsesc instituţiile publice, tinerii se confruntă
deseori cu probleme dificile ce vizează lipsa locurilor de muncă, a
locuinţelor și sunt constant expuşi riscurilor de dependențe care nu le
aduc plusvaloare.
Din acest motiv, lucrarea își propune o abordare profesională,
necesară pentru ca aceşti tineri vulnerabili să fie pregătiţi să facă față
vieții atunci când părăsesc instituţia. Acest lucru se poate realiza prin
asigurarea însuşirii abilităţilor de viaţă, în şcoală şi în centru, ei
având nevoie de certitudinea sprijinului asigurat de serviciile
multidisciplinare oferite de comunitatea în care trăiesc, care să
includă continuarea accesului la educaţie şi asistenţă medicală.
Reușim, astfel, să aducem un aport considerabil la şansele acestor
tineri de a traversa cu succes perioada de tranziţie de la sistemul de
protecţie la viaţa de adult.
Integrarea în societate este extrem de dificilă pentru
majoritatea tinerilor ieşiţi din sistemul de protecţie socială, deoarece
acestia se pomenesc într-un mediu în care nu au un suport, nu au o
locuinţă, nu au înţelegere – într-o societate incapabilă să le ofere
susţinere. Este o realitate că unii dintre ei ies din instituţii analfabeţi
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sau nu au abilităţi elementare de viaţă în ceea ce priveşte
administrarea bugetului, relaţiile sociale, integrarea într-o echipă de
muncă, iar faptul că ţara noastră se confruntă cu un număr redus de
servicii sociale în domeniu, mai ales pentru tinerii care pleacă din
sistemul instituţionalizat, cu o insuficienţă a resurselor umane
calificate în domeniu, cu o monitorizare inadecvată a stării de
sănătate a tinerilor aflaţi în centre în sistemul instituţinalizat, cu un
nivel scăzut de pregătire pentru viaţa de familie conduce la
dezvoltarea precară a tinerilor în societate. Astfel, ei nu îşi pot găsi
un loc de muncă adecvat, fapt care generează multe probleme mai
târziu, nu pot plăti o chirie pentru o locuinţă, nu au mijloace proprii
de subzistenţă .
Capacitatea de a lua decizii este o aptitudine foarte puţin
dezvoltată la tinerii proveniţi din centrele de plasament, deoarece
aceştia nu au fost implicaţi în asumarea deciziilor care îi privesc.
Atunci când aceşti tineri trebuie să facă schimbări în viaţa lor, îşi dau
seama că aceste modificări nu sunt uşor de înfăptuit.
Nesiguranţa din viaţa lor, lipsa unei persoane de încredere
adâncesc incertitudinea din viaţa lor, iar schimbările îi obligă să
sorteze sau să lase deoparte căile uzuale, familiare de a gândi şi a
acţiona. Aceste demersuri sunt puţin obişnuite pentru tinerii al căror
istoric personal înseamnă viaţa din institute.
Este evident că tinerii ieşiţi din sistemul de protecţie socială
au nevoie de servicii de tip socioeducaţional: consiliere psihologică,
orientare şcolară şi vocaţională, suport în dezvoltare din punct de
vedere psihologic şi psihic, precum şi consiliere vocațională.
Datorită condiţiilor în care au crescut, fiind privaţi, atât de o
educaţie corespunzătoare şi de afecţiune, cât şi de minimul confort
fizic, aceşti tineri s-au dezvoltat cu multe carenţe. Aceştia nu ştiu să
îşi stabilească priorităţile, cu toate că îşi identifică nevoile.
11

Atunci când tânărul începe să-şi experimenteze voinţa
autonomă, îndoielii şi ruşinii li se opune sentimentul de autonomie,
iar mai târziu, apare sentimentul iniţiativei, al cărei maestru este
conştiinţa. Prioritar pentru tinerii instituţionalizaţi este de a câştiga
recunoaşterea celorlalţi. Construcţia identităţii unei persoane se
explică prin geneza sentimentelor sale de identitate şi se manifestă ca
o descoperire de aptitudini, capacităţi şi abilităţi.
Una dintre principalele condiții privind formarea atitudinii
creatoare o constituie prezența interesului, fapt ce conduce la
cunoașterea acestuia atât sub aspect teoretic, cât și a importanței
practice pe care o prezintă [5, p. 33].
Tinerii care au parcurs traseul instituţional manifestă un
decalaj mare între interes şi capacităţi, preferinţe idealizate, în
condiţiile unei imagini de sine negative şi a unei stime de sine
scăzute, iar motivarea opţiunilor este imprecisă. Aceşti tineri nu au
interese şi aspiraţii bine conturate, voinţa se derulează prin acţiuni
puţin precizate şi inconsecvent realizate şi printr-o slabă capacitate
de ierarhizare în sistemul motivaţional.
Această identitate vocaţională alimentează proiecţia de viitor
a acestor tineri. Majoritatea îşi proiectează o independenţă materială
fără perspective.
Prezentul studiu le vorbește tinerilor despre orientarea
vocațională a adolescenților, astfel încât aceștia să deprindă abilități
sănătoase, din timp, pentru ceea ce urmează să profeseze. Se
evidențiază, de asemenea, faptul că valorile joacă un rol foarte
important în procesul construcţiei identităţii de sine în adolescenţă.
Particularităţile imaginii de sine a acestor tineri îi determină
să adopte un comportament defensiv faţă de orice element care le-ar
putea provoca insecuritate sau care să îi pună în situaţie de
inferioritate.
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În concluzie, ne dorim ca această lucrare să vină în spirjinul
dezvoltării orientării vocaționale a tinerilor, precum și de a le ușura
munca persoanelor care lucrează cu ei în mediile instituționale, astfel
încât independența să fie construită cu pași mici și siguri.
Așadar, programul de intervenție propus de noi urmărește
orientarea vocațională și dezvoltarea personală a adolescenților ce îl
parcurg. Aceștia reușesc să-și crească nivelul stimei de sine,
accentuându-li-se gândirea pozitivă, iar la final, completându-și
portofoliul educațional cu strategii eficiente de comunicare, cum ar
fi: capacitatea de a se organiza, de a lucra în echipă și de a avea
satisfacție în activitățile lor.
Bibliografie
1. Dumitru-Tiron, E.. Consiliere educațională. Iași: Editura
Institutului European, 2005.
2. Roșca, Al., Zorgo, B. Determinismul psihologic. În: Revista
de psihologie, 1971, nr. 4.
3. Sion, G. Psihologia vârstelor. Bucureşti: Editura Fundaţiei
„România de mâine”, 2003.
4. Golu, M. Dinamica personalităţii. Bucureşti: Geneze, 1993.
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NEUROFEEDBACKUL ÎN TRATAMENTUL SIMPTOMELOR
DE BAZĂ ALE TULBURĂRILOR DIN SPECTRUL AUTIST
(TSA)
ANGELA GHERGHELIGIU, doctorandă
Abstract
To review current studies on the effectiveness of
neurofeedback as a method of treatment of the core symptoms of
autism spectrum disorders (ASD).
Keywords: Autism spectrum disorder, Neurofeedback, EEG,
QEEG, treatment ASD.
Adnotare
Revederea
studiilor
curente
privind
eficacitatea
neurofeedbackului ca metodă de tratament a simptomelor de bază
ale tulburărilor din spectrul autismului (TSA).
Cuvintele-cheie: tulburări din spectrul autist, neurofeedback,
EEG, CEEG, tratament TSA.
În ultimii ani se pune un accent tot mai mare pe
neurofeedbackul în domeniul științific ale terapiei complexe la
subiecți cu TSA. Scopul acestui articol este de a ilustra potențialul
acestei tehnici, prin încercarea de a ilustra componentele tehnice
dificile în mod simplu, fără a reduce valorile științifice.
Neurofeedbackul este o tehnică dezvoltată în Statele Unite cu
aproximativ 30 de ani în urmă și este un instrument prin care o
persoană învaţă să modifice amplitudinea, frecvenţa și coerenţa
aspectelor electrofiziologice ale creierului. Senzorii suprapuși pe
capul subiectului înregistrează undele cerebrale, prin tecnica
electoencefalografică (EEG), care sunt transformate în semnale de
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feedback. Folosind un calculator și un software specific,
neurofeedbackul permite vizualizarea în timp real, pe monitor, a
propriei activităţi electroencefalografice.
Neurofeedbackul este, în esență, exercițiul creierului. Acest
lucru este, de asemenea, cunoscut sub numele de Terapie ghidată de
conectivitate sau electroencefalografie cantitativă (CEEG). Prin
CEEG, un calculator procesează undele cerebrale, iar medicul
clinician este capabil să interpreteze și să corecteze zone ale
creierului care necesită sub- sau suprastimulare. Această metodă
permite modelarea exercițiilor în mod corespunzător cu necesitațile
specifice ale fiecarui individ. Pacientul învață să sporească
frecvențele EEG dorite și să suprime frecvențele nedorite la locațiile
selectate din creier. Ajustările în terapie se realizează pe măsură ce
progresul este atins și, ca rezultat, creierul începe să se autoregleze.
Autoreglarea este necesară pentru funcționarea optimă a creierului,
pentru controlul emoțional și pentru stabilitatea fiziologică.
Multe studii și cercetări privind neurofeedbackul au atestat
eficacitatea sa în tratamentul numeroaselor afecțiuni clinice, cum ar
fi hiperactivitatea, epilepsia, anxietatea, depresia, sindromul oboselii
cronice, tulburarea de somn, sindromul di Gille Tourette, tulburarea
obsesiv-compulsivă; se utilizează (în asociere cu biofeedbackul
electromiografic și/sau termic) pentru tratamentul sindroamelor
dureroase, cum ar fi fibromialgia, migrena.
Actualmente, sunt într-o fază experimentală cercetarile
privind tratamentul complex cu neurofeedback la pacienți cu TSA, în
reabilitarea leziunilor cerebrale și a tremorsului parkinsonian.
Neurofeedbackul a fost, de asemenea, utilizat pentru a spori
performanța cognitivă, de exemplu, în îmbunătățirea muzicală, cu
sportivi, cu manageri de afaceri și studenți.
Scopul trainingului cu neurofeedback este de a învăța
individul cum să simtă anumite stări specifice de activitate corticală
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și cum să ajungă la aceste stări în mod voluntar. Prin neurofeedback,
creierul este educat să producă unde cerebrale de anumite
amplitudini și poziţii specifice, oferind feedbackul creierului cu
privire la funcţionarea sa. Subiectul devine capabil să se reeduce pe
sine însuși, până când ajunge la modelul dorit de activitate a
funcțiilor cerebrale. În urma trainingului cu neurofeedbackul, de fapt,
individul devine conștient de diferitele stări de EEG, și devine
capabil pentru a le produce atunci când este necesar. Utilizând
feedbackul vizual, auditiv și tactil, avem ocazia de a instrui sistemul
nervos central pentru a folosi mai eficient mecanismele de relaxare și
de concentrare.
Activitatea creierului este caracterizată de unde
electroencefalografice cu frecvență și amplitudine diferite (Alpha,
Beta, Delta, Gamma și Teta) monitorizate prin electroencefalografie
(EEG). Electroencefalografia este o tehnică de înregistrare a
activității electrice a creierului utilizând senzori localizați pe
suprafața scalpului. De obicei, EEG este analizat vizual prin
examinarea formei undelor produse de activitatea creierului [9]. Prin
natura acestor valuri, neurologii pot detecta epilepsia, leziunile
cerebrale, accidentele vasculare cerebrale etc.
Pentru o înțelegere corectă a tehnologiei de funcționare a
neurofeedbackului, vom defini în continuare termenii „EEG
tradițional” și „EEG cantitativ (CEEG)”. EEG cantitativ este o
tehnică în care înregistrarea EEG este analizată de un calculator
pentru a determina valorile numerice ale parametrilor (amplitudine,
putere, relație, coerență, fază etc.) utilizate pentru analiza ulterioară
și determinarea tratamentului necesar. CEEG este, de asemenea,
utilizat pentru monitorizarea și evaluarea în continuare a eficacității
terapiei prescrise. Sistemul de electroencefalografie cantitativ
(CEEG), care se află la baza neurofeedbackului, aplică algoritmi
matematici computerizați pentru a converti datele EEG brute în
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benzile de frecvență de interes. În mod tradițional, au fost studiate
cinci benzi de frecvență largă, de obicei definite ca delta (1,5-3,5
Hz), theta (3,5-7,5 Hz), alfa (7,5-12,5 Hz), beta (12,5-30 Hz) și, în
final, gamma (70 Hz) [5].
Fiecare interval de frecvență se bazează pe un eșantion de
date cuantificate în amplitudinea medie. Puterea absolută și cea
relativă (adică procentul puterii totale) în fiecare bandă de frecvență
poate fi calculată.
Este evident faptul că în neurofeedback, EEG și CEEG
folosesc aceleași semnale-sursă, acestea sunt diferite în scopul lor,
deoarece orice proces de neurofeedback este însoțit atât de o evaluare
vizuală a semnalului înregistrat, cât și de o evaluare cantitativă
pentru monitorizarea eficienței formării [5]. Cu ajutorul lor, se poate
evidenția destul de obiectiv starea actuală a creierului și se pot
determina acțiunile necesare pentru schimbarea sa în direcția
necesară.
Neurofeedbackul face posibilă o analiză diferențiata a ceea ce
se întâmplă în creierul uman. Cu ajutorul neurofeedbackului, o
persoană poate afla exact ce procese au loc în creierul său și obține
informații despre ele sub forma feedbackului dorit.
Ar trebui, de asemenea, să se considere că neurofeedbackul
nu are efecte secundare și nu este invaziv: nu sunt introduse
substanțe, nu sunt dați curenți electrici sau câmpuri magnetice de
niciun fel.
În ultimii ani, datorită dezvoltării tehnologice rapide, a fost
posibilă realizarea unei serii de studii clinice privind
neurofeedbackul în terapia complexă la subiecți cu TSA.
În 1994, Cowan și Markham au efectuat primul studiu cu
neurofeedback la persoane cu TSA pe un grup de băieți. De atunci,
alte cercetări au confirmat rezultatele pozitive ale tratamentului.
După testele efectuate, părinții copiilor cu TSA au observat
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îmbunătățiri prin intermdierea neurofeedback-ului, inclusiv o
reducere semnificativă cu 40% a simptomelor TSA. Această
constatare a fost confirmată și de o reducere semnificativă a
comportamentelor deficiente [1].
Kaiser și Othmer (1995) au raportat că antrenamentul cu
neurofeedbackul a produs îmbunătățiri semnificative în măsurarea
lipsei de atenție, a impulsivității și variabilității (testul TOVA-Test
Of Variables of Attention – aplicat la peste 530 de copii). S-a
observat că cele mai importante îmbunătățiri au apărut la subiecți cu
deficite severe în comparație cu cei care aveau simptome mai
moderate de TSA [10, p. 27- 36].
Sichel, Fehmi și Goldstein (1995) au concluzionat că formele
moderate de autism pot fi considerate ca forme de limitare a atenției
sau/și rigidității mărite. Aceste situații sunt modificate în mod pozitiv
prin intermedierea neorofeedbackului [8, p. 60-64].
În 2002, doctorul Betty Jarusiewicz a efectuat studiul
eficacității neurofeedbackului la copiii cu tulburări de spectru autist
(Eficacitatea neurofeedbackului pentru copiii cu tulburări din
spectrul autist: studio-pilot, 2002). La sfârșitul fazei de studiu, grupul
care a urmat tratamentul cu neurofeedbackul a prezentat o reducere
cu 26% a valorii ATEC (Autism Treatment Evaluation Checklist or
ATEC Checklist) a simptomelor cu autism. Evaluarea parentală
raportează o îmbunătățire a tuturor categoriilor de comportamente
deficiente și simptome: socializare, anxietate, muncă școlară, furie și
starea somnului, comparativ cu cele mai mici schimbări din grupul
de control [4, pp. 39-49].
Chiar și cel mai recent studiu al lui Robert Coben și al lui
Ilean Padolsky (Neurofeedback-Guided Neurofeedback pentru
tulburarea spectrului autist, 2006), evaluările rezultatelor privind
neurofeedbackul aplicat la tulburările din spectrul autismului dau
rezultate similare. Menționând faptul că deficitele sociale ale
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persoanelor cu TSA pot fi asociate cu o hipoconectivitate frontală –
sindromul frontal, folosirea terapiei complexe și formarea cu
neurofeedbackul dau rezultate pozitive în funcțiile sociale și
emoționale [2].
Neurofeedbackul este un tratament care s-a dovedit a fi foarte
benefic pentru un număr mare de simptome ale sferei spectrului de
autism, cu rezultate și beneficii excelente în ceea ce privește:
convulsiile, hiperactivitatea, problemele de atenție, anxietatea,
capacitatea de a procesa informații, tulburările de somn și
comportamentele obsesiv-compulsive (Darling M., 2007) [3].
La subiecții care nu sunt afectați de TSA, somnul profund
(faza 3 și faza 4) este, de exemplu, caracterizat printr-o activitate
Delta mare, care dispare la trezire. Dar subiecții cu TSA prezintă o
activitate continuă a Deltei și în timpul somnului, și timpul vegherii –
această constatare o găsim în cercetarile lui M.Teplan din 2002 [9].
Într-un studiu comparativ, din 2007, efectuat de cercetătorii
Stroganova și alții, aplicat asupra copiilor normodotați și a copiilor
cu TSA, s-a constatat că activitatea creierului asimetric la copiii cu
TSA este cauzată de creșterea activității undelor Delta [7].
Este deja demonstrat faptul că subiecții cu TSA prezintă un
volum al intensității mai mare – uneori excesiv – al undelor cerebrale
de tip Beta, Delta și Theta. În timp ce există un număr mai mic al
prezenței undelor Alfa, într-un mod evident anormal. Dezechilibrul
acestor tipuri de unde influențează echilibrul psihofizic, cognitiv și
comportamental al subiectului. Aplicarea tratamentelor cu
neurofeedback, adică monitorizarea cantității și calității undelor
cerebrale și, în același timp, modularea numărului și intensității,
încercând de a le readuce în echilibru, prezintă beneficii asupra
calității vieții persoanelor cu autism.
Studiile științifice recente – Institutul Carrick, 2017 – au
cercetat aplicarea dispozitivelor bazate pe sistemul terapiei cu
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neurofeedback – ca „Autism Mind” – asupra pacienților cu TSA și
au confirmat validitatea tratamentului. Tehnica este asociată cu
schimbări pozitive semnificative în neuroreglarea copiilor cu TSA.
Studiul controlat, randomizat, cu un grup placebo – a durat 12
săptămâni – a dus la modificări semnificative din punct de vedere
statistic ale calității EEG și ale rezultatelor chestionarelor-standard
utilizate pentru evaluarea copiilor cu TSA.
Modificările au fost semnificative la subiecții cărora li s-a
administrat tratamentul, comparativ cu cei din grupul de control –
placebo.
Rezultatele acestui studiu au fost prezentate în septembrie
2017, în cadrul celei de-a VI-a Conferințe Internaționale de Sănătate
Mentală la Colegiul Clare de la Universitatea din Cambridge, Marea
Britanie și la Simpozionul Internațional de Neuroștiințe Clinice din
Orlando, Florida – SUA, în mai 2018 .
În concluzie, menționăm că literatura de cercetare sugerează
că terapia cu neurofeedback are un mare potențial în ajutorul
persoanelor cu TSA. Aceasta ar trebui să joace un rol terapeutic
major în terapia complexă a tulburărilor din spectrul autist. Drept
confirmare, e suficient să ne gândim că niciun medicament nu a
demonstrat un spectru atât de larg de eficacitate ca neurofeedbackul.
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TEORIA INTELIGENȚELOR MULTIPLE ÎN DEFICIENȚA
DE INTELECT
ANGHEL ELISABETA ELENA, doctorandă
(România)
Abstract
The linguistic intelligence, part of Howard Gardner's multiple
intelligence theory, is the main intelligence that a logoped develops
within the therapeutic activity compensation and recovery.
Starting from the definition of intelligence as the basic
potential of the animal or human body to learn and adapt to the
environment [8, pp. 80-81], we can achieve, in the compensationrecovery regime, educational-instructional activities, for children
with intellectual disability – Down Syndrome.
Keywords: Multiple Intelligence Theory, Intelligence, Intellect
Deficiency, Down Syndrome.
Adnotare
Inteligența lingvistică, parte a teoriei Inteligențelor multiple a
lui Howard Gardner, este principala inteligență pe care un logoped
o dezvoltă în cadrul activității terapeutice de compensare și
recuperare.
Pornind de la definirea inteligenței ca fiind potenţialul de bază
al organismului animal sau uman de a învăţa şi de a se adapta la
mediu, putem realiza, în regim de compensare-recuperare, activități
instructiv-educative pentru copiii cu deficiență de intelect – cu
sindromul Down.
Cuvinte-cheie: teoria inteligențelor multiple, inteligență,
deficiență de intelect, sindrom Down.
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Mulți dintre filozofi și cercetători, dea lungul timpului, au
încercat să definească inteligența umană, astfel, spicuind din
cercetările existente, putem afirma că inteligența este:
- capacitatea de a rezolva prin gândire probleme noi [6, p. 93];
- aptitudine generală care contribuie la formarea capacităţilor şi
la adaptarea cognitivă a individului în situaţii noi [7, p.74];
- potenţialul de bază al organismului animal sau uman de a
învăţa şi de a se adapta la mediu [8, pp. 80-81]
- aptitudinea de a rezolva probleme sau a de crea produse care
au importanţă într-un context cultural particular sau într-o
comunitate [10, pp. 14-15];
- potenţialul înnăscut al unei persoane de a face judecăţi
adecvate, de a profita de experienţă sau de a înfrunta adecvat
probleme şi condiţii noi de viaţă [3, p. 75].
Prima definiție riguroasă a deficienței mentale îi aparține, la
noi, lui Alexandru Roșca, care consideră că această „anormalitate”
reprezintă o stare de potențialitate restrânsă sau o oprire a
dezvoltării cerebrale, în urma căreia persoana atinsă este
incapabilă, la maturitate, să se adapteze la mediul său, la cerințele
comunității în așa fel, încât să-și poată menține existența, fără
supraveghere și sprijin extern [4, p. 104]. Autorii S. Ionescu și V.
Radu înțelegeau prin deficiență mentală tipul de deficiență
determinată de un complex de factori etiologici cu acțiune
defavorabilă asupra creierului în perioada de maturizare a acestuia,
având două consecințe principale:
a) oprirea sau încetinirea ritmului de evoluție, îndeosebi a
funcțiilor cognitive;
b) diminuarea competenței sociale [11, pp. 319-330].
După Gh. Radu, deficiența mentală se referă la fenomenul
lezării organice și/sau al afectării funcționale a sistemului nervos
central, cu consecințe negative asupra procesului maturizării
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mentale și al dezvoltării sub diferite aspecte la individul în cauză.
Handicapul mental reprezintă dezavantajul pe care deficiența
mentală îl creează în planul relațiilor de adaptare și de integrare a
individului respectiv în mediul social căruia îi aparține [12, pp. 17 –
18].
Deficienţa mentală se explică prin multitudinea de factori care
o determină. În toate formele de deficiență, ca şi în cea mentală,
stabilirea cauzelor se constituie ca un demers dificil, ca urmare a
dificultăţilor rezultate din faptul că una sau mai multe cauze pot
provoca deficiența respectivă.
După Emil Verza, cele mai frecvente cauze ar fi: leziuni şi
disfuncţionalităţi ale sistemului nervos central care determină forme
de deficiență, denumite de unii autori ca: exogen, patologic,
dizarmonic etc., factori ereditari, concretizaţi în aberaţii
cromozomiale ce duc la aşa-numitele forme endogene, vârsta prea
fragedă sau prea înaintată a părinţilor şi scăderea puterii de
procreaţie, tulburările degenerative şi metabolice care influenţează
dezvoltarea normală a sistemelor cerebrale. Bolile infecţioase apărute
în ontogeneza timpurie conduc la stagnarea funcţională în circuitele
nervoase sau împiedică dezvoltarea cranio-cerebrală. Intoxicaţiile
alcoolice sau cu diferite substanţe chimice au efecte negative asupra
evoluţiei sistemului nervos; factorii stresanţi şi oboseala exagerată a
gravidei, factorii socioeconomici, prin neasigurarea alimentaţiei
suficiente, privarea afectivă a copilului la vârstele mici împiedică
achiziţiile în plan intelectual şi nu stimulează dezvoltarea psihică;
radiaţiile exercită o acţiune negativă asupra dezvoltării generale a
organismului [13, pp. 103 – 104]. Desigur că am enumerat aici doar
câteva cauze probabile și cele mai întâlnite în identificarea
deficienței de intelect, dar pe lângă cele amintite mai sunt și multe
altele.
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Deficienţa de intelect are următoarea clasificare:
• deficienţă mentală profundă: coeficient de inteligență (CI): 0
– 20/25;
• deficienţă mentală severă: CI 20/25 – 35;
• deficienţă mentală moderată: CI 35 – 50/55;
• deficienţă mentală uşoară: CI 50/55 – 70/75;
• intelect de limită: CI 70 – 85.
Făcând o paralelă între copilul normal și cel deficient mental,
prezentăm rezumativ asemănările și deosebirile existente între
aceștia: atât copilul normal, cât și cel cu deficiență mentală parcurg
același traseu al dezvoltării intelectuale, dar în ritmuri diferite. În
timp ce, în jurul vârstei de 14 ani, copilul normal atinge stadiul
operațiilor concrete, deficientul mental stagnează, rămânând undeva
la nivelul treptelor intermediare operațional-concrete. Procesul de
invarianță a noțiunilor, care la copilul normal se conturează pe la 1011 ani, la deficientul mental prezintă serioase întârzieri, adesea
rămânând neterminat. Deficientului mental ajuns în faza ultimă a
dezvoltării sale intelectuale îi rămâne inaccesibil raționamentul
propozițional, bazat pe operații logice formale, cu noțiuni abstracte
[1, p. 10].
Sindromul Down a fost descris, în anul 1866, de Langdon
Down (1828 – 1896) şi se caracterizează prin triada: dismorfie
particulară, întârziere mentală şi aberaţie cromozomială [14].
Prezentăm în continuare o caracterizare succintă a sindromului
Down, făcută de prof. Emil Verza: Aceste persoane au capul mic,
prezintă branhicefalie, faciesul este rotund, aplatizat, cu absenţa
aproape completă a pomeţilor. Roşeaţă obrajilor şi a vârfurilor
nasului îi dă aspectul de „faţă de clovn”. Prezintă, de asemenea,
hiperteloism, gura lor este mică, cu fisuri comisurale, permanent
întredeschise, dinţii neregulat implantaţi, cariaţi, inegali, limba
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fisurată, cu aspect lat sau îngust şi ascuţit, urechi mici, neregulate,
asimetrice. Gâtul este scurt, toracele este lărgit la bază, cu lordoză
în poziţie şezândă. Mâinile sunt mici şi scurte, late şi cu degete
divergente. Picioarele sunt scurte, cu degete mici.
Subiectul este lent, apatic, pasiv, stă ore întregi în aceeaşi
poziţie sau se mişcă monoton. Instabilitatea psihomotorie constă în
trecerea de la docilitate la acţiuni de auto- şi heteroagresivitate.
Atenţia este labilă la toate vârstele, îngreunând influenţarea
educaţională. Comprehensiunea este redusă, iar memorarea
mecanică şi limbajul apar târziu. Majoritatea acestor subiecţi nu
reuşesc să înveţe să scrie, iar desenul lor rămâne rudimentar şi
inestetic. Vocea este răguşită, monotonă. Vorbirea este infantilă şi
cu tulburări de articulaţie. Gesticulaţia rămâne mulţi ani principalul
mod de exprimare. Gândirea este la stadiul concret şi nu permite
decât achiziţia unor elemente cu caracter de stereotipie. Memoria
este predominant mecanică şi întipărirea de scurtă durată; reproduc
cu greu şi numai în prezența situaţiilor concrete. În aceste condiţii,
este interesant că au dezvoltat simţul ritmului, le place muzica şi
dansul. Sunt veseli şi afectuoşi cu persoanele cunoscute şi simt
nevoia să li se acorde o atenţie similară din partea celor din jurul
lor. Manifestă, mai ales, comportamente imitative, ceea ce
presupune prezenţa în prejma lor a unor modele comportamentale
pozitive.
Acest sindrom mai poartă denumirea de „trisomia 21” din
cauza apariţiei unui cromozom în plus, în perechea a XXI-a, astfel
încât se ajunge la 47, în loc de 46 cromozomi. Dat fiind dificultăţile
de dezvoltare, subiecţii respectivi se încadrează în categoria de
handicap sever sau profund şi, foarte rar, în debilitatea mentală [13,
p. 228].
În ceea ce privește inteligența lingvistică și deficiența de
intelect, teoria lui Gardner porneşte de la ideea existenţei mai multor
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inteligenţe diferite şi individuale ce conduc la modalităţi diferite de
cunoaştere, înţelegere şi învăţare. Astfel, capacitatea cognitivă a
omului este descrisă printr-un set de abilităţi, talente, deprinderi
mentale, pe care dr. Gardner le numeşte ,,inteligenţe”. „Inteligenţa
este o abilitate de a rezolva probleme sau de a crea produse care au
valoare într-o anumită cultură”, susține Gardner.
Numită și inteligență verbală, inteligența lingvistică, una dintre
cele opt identificate de Gardner, vizează capacitatea de a folosi limba
maternă, dar și alte limbi, pentru a comunica, a gândi în cuvinte și a
rezolva probleme sau a dezvolta produse cu ajutorul codului
lingvistic.
Inteligenta lingvistică se poate descrie ca înţelegerea ordinii şi
a semnificaţiei cuvintelor, utilizarea optimă a operațiilor limbajului;
cei care folosesc limbajul semnelor se consideră că utilizează, cu
precădere, pentru a comunica, părțile creierului responsabile de
inteligența verbală [5, p. 55].
Inteligența lingvistică poate fi regăsită la nivelul expunerii unor
povești, în felul de manifestare a creativității, presupunând o abilitate
crescută în utilizarea limbajului.
Astfel, inteligența lingvistică este cea mai des întâlnită
competență umană, reprezentând capacitatea de a folosi eficient
cuvintele, fie în registrul oral, fie în registrul scris, fiind prezentă în
activități de rutină precum: scrierea unui e-mail, citirea unui ziar etc.,
ea este specifică poeților, romancierilor, jurnaliștilor, avocaților,
profesorilor și oratorilor.
Un elev cu acest tip de inteligenţă va agrea în mod deosebit să
citească, să scrie, să povestească, să facă jocuri de cuvinte, însă
oricine își poate folosi tipurile de inteligență la care excelează pentru
a-și îmbunătăți inteligența verbală [2, p. 80].

27

Chiar dacă suntem obișnuiți să vedem lucrurile din diverse
unghiuri în mintea noastră, putem să răsucim literele și să ne jucăm
cu ele creând ritmuri melodice.
Scriitorii sunt cei în a căror viață inteligența lingvistică a
înflorit prin muncă și, poate, și prin norocul moștenirii genetice. Alte
persoane, mai puțin fericite, pot prezenta dificultăți speciale ale
limbajului. Albert Einstein este un reprezentant de seamă al elitei
savanților, care a vorbit foarte târziu.
Mulți copii, altfel normali sau aproape de cei normali, dau
dovadă de dificultăți selective în învățarea limbii. Uneori, dificultatea
pare să se fi întâlnit, în principal, în discriminare.
Capacitatea de a procesa mesajele lingvistice rapid, o condiție
prealabilă pentru înțelegerea discursului normal, pare să depindă de
un lob temporal stâng intact; astfel, leziunile sau dezvoltarea
anormală a acestei zone neuronale sunt, în general, suficiente; chiar
și atunci când mulți copii prezintă dificultăți selective în aspectele
fonologice ale limbajului, unul încurajează și copiii afectați de
componentele lingvistice.
Uneori, „hiperlexia” se produce și în alte situații și cu alte
simptome, cele ale savantului idiot sau ale copilului autistic.
De exemplu, un copil hiperlexic, studiat de Fritz Dreifuss și de
Charleroi Mehegan, poate reda imediat informații în legătură cu o
anumită zi din săptămână, cu unele date istorice îndepărtate, arată o
memorie excelentă pentru numere și pentru informația și acțiunile
din acea zi.
Copiii surzi ai părinților auditivi vor dezvolta singuri un limbaj
simplu de gesturi, care prezintă cele mai importante trăsături ale
limbajului natural; în aceste limbi de gest, care se dezvoltă spontan,
se găsesc manifestări ale proprietăților sintactice și semantice de
bază, expuse în cele mai timpurii declarații orale ale copiilor auditivi.
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Cu toate acestea, afazia simplă implică aproape întotdeauna
dificultăți de citire, gradul de dificultate va depinde de tipul de
alfabetizare prezent. Ceea ce dovedește instructiv sunt diferitele
moduri în care lectura poate fi prezentată în sistemul nervos, în
funcție de codul favorizat de o anumită cultură.
Pentru un singur lucru, există în mod clar indivizi care sunt
chiar foarte afectați, care se pot descurca foarte bine (în cadrul
sarcinilor normale) cu sarcini cognitive care nu sunt legate în mod
specific de limbaj.
După declarațiile lui Gardner, pacienții cu afecțiune afazică șiau pierdut abilitățile de a fi scriitori, și totuși pacienții grav afazici șiau păstrat abilitățile de a fi muzicieni, artiști sau ingineri. În mod
clar, această economisire selectivă a abilităților profesionale ar fi
imposibilă dacă limbajul este indisolubil asociat cu alte forme de
intelect.
Gardner afirmă că chiar și o ușoară afazie se dovedește
suficientă pentru distrugerea talentului literar individual, totuși un
studiu al modului în care limbajul se descompune în condiții de
leziuni ale creierului dovedește surprinzător de sugestiv pentru un
student la litere: canalul lingvistic poate fi sărăcit în moduri
caracteristice, în funcție de tulburarea particulară a leziunilor
cerebrale; Noam Chomsky și antropologul Claude Levi-Strauss
consideră că toate limbile au trebuit să fie dobândite, într-un moment
în timp, în mintea mea; însă pare mult mai probabil că competența
lingvistică umană rezultă dintr-o adunare a unui număr de sisteme
discrete, a căror istorie evolutivă datează de mai multe mii de ani [9,
pp. 84-98].
În concluzie, menționăm că Gardner, fiind preocupat de
inteligențele multiple, a reușit să le descrie și să le exemplifice pe
fiecare în parte (opt la număr), iar practicienii nu au decât să preia și
să aplice, în acțiunile întreprinse cu discipolii, algoritmul lui.
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PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII PERSONALITĂȚII
LA COPIII CU DIZABILITATE AUDITIVĂ
APOSTOL ELENA, doctorandă
Abstract
The article analyzes the research on the personality
subsystems in children with hearing disability. This study allows us
to highlight some loopholes among which poor self-assessment
research; missing data on comparative studies of personality
development in different educational settings, lack of studies on the
development of personality subsystems in children with cochlear
implant and the influence of psychosocial factors.
Keywords: child with hearing disability, personality,
subsystems, conditions, the impact.
Adnotare
În articol sunt analizate cercetările privind dezvoltarea
subsistemelor personalității la copiii cu dizabilitate auditivă. Acest
studiu ne permite să evidențiem unele lacune, printre care cercetarea
slabă a autoaprecierii; lipsesc date privind studiile comparative a
dezvoltării personalității în diferite medii educaționale, lipsesc
studiile privind dezvoltarea subsistemelor personalității la copiii cu
implant cohlear și influența factorilor psihosociali.
Cuvinte-cheie: copil cu dizabilitate auditivă; personalitate;
subsisteme, condiții, impact.
Conform Organizației Mondiale a Sănătății, în lume 360 de
milioane de persoane suferă de dizabilitate auditivă, dintre care 32 de
milioane sunt copiii de la 0 la 15 ani [18]. Alții [20] menționează că
10% din populație suferă de dizabilitate auditivă, 80% dintre
persoanele cu dizabilitate auditivă traiesc în țările cu venituri medii și
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joase. În Republica Moldova lipsesc datele oficiale privind această
categorie de persoane. În țările vecine: în Ukraina, fiecare al nouălea
are diazabilitate auditivă, în România, în 2015, au fost înregistrate
23.447 de persoane, dintre care 1.642 erau copii [19].
Trebuie să menționăm că dezvoltarea personalității copilului
cu dizabilitate audtivă este determinată de anumiți factori, printre
care sunt următorii: timpul afectării auzului; gradul pierderii auzului;
particularitățile dezvoltării intelectuale; relațiile în familie; formarea
relațiilor interpersonale [12, p. 54].
Particularitățile dezvoltării și instruirii copiilor cu dizabilități
auditive permanent au fost în centrul atenției cercetărilor științifice.
Pentru prima dată, această problemă a fost abordată ca una socială
de către L. Vîgotski [10]. În continuare, au fost întreprinse diferite
studii privind dezvoltarea atenției (А.V. Gogoleva [11]); a memoriei
(Т. V. Rozanova [16]); a imaginaței și gândirii (Е. G. Recițkaia, Е.
А. Soșina [15], Т. V. Rozanova [16]); a sferei emoțional-volitive
(О.Iu. Piskun [13]). Menționăm că în Republica Moldova și în
România au fost elaborate un șir de lucrări consacrate specificului
capaciății de muncă (N. Bucun [8]); particularităților interactivității
dintre analizatori (N. Bucun [3], C. Bodorin [2]); incluziunii
pedagogice a copiilor cu dizabilități auditive (A. Timuș [4]).
Сercetările consacrate dezvoltării subsistemelor de personalite la
copiii cu dizabilitate auditivă au fost realizate în următoarele direcții:
specificul autoaprecieri (Т. N. Prilepskaia [14]); relațiile
interpersonale (A. Bolboceanu, A. Platica [1], E. Viitar [9]).
Realizând studiul teoretic, este nevoie să evidențiem lacunele
care există în domeniul cercetării dezvoltării personalității la copiii
cu dizabilitate auditivă și să determinăm problema cercetării. Pentru
aceasta, vom studia starea investigațiilor privind diferite susbsisteme
ale personalității copilului cu dizabilitate auditivă.
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Autoaprecierea trece tot aceleași etape de dezvoltare ca la
copilul tipic [12]. Dar trebuie să menționăm că nu sunt multe
cercetări în domeniu. Asupra dezvoltării autoaprecierii influențează
așa factori, precum [12, p. 57]: condițiile de educație în familie;
dezvoltarea deprinderilor de învățare; gradul dezvoltării deprinderilor
de comunicare; condițiile de instruire. Т. N. Prilepskaia [14]
atenționează despre aprecierile situative, deseori dependente de
părerea pedagogului și a celor din jur. Cum menționează Т. G.
Bogdanova [6], reprezentările despre sine însuși (concepția Eu) nu
este exactă, se constată o autoapreciere mărită. La fel, asupra
dezvoltării autoaprecierii la copiii cu dizabilitate auditivă, după cum
menționează autorul, are un impact mediul educațional: la copiii cu
dizabilitate auditivă care sunt educați de către părinții surzi,
autoaprecierea este mai adecvată, la fel, se referă la tipul de instituție
(se observă dificultăți majore la nivel de autoapreciere la copiii
plasați în instituții care au statut de internat).
Este interesant că interesul față de procesul educațional apare
la acești copiii în clasele absolvente. Copiii hipoacuzici, comparativ
cu cei cu surditate profundă, sunt mai optimiști față de viitorul lor,
dar preferă să construiască planurile pe viitor numai pentru ziua de
azi. V. K. Sobkin [17] atenționează că, pentru surzi, este mai puțin
importantă valoarea atingerilor sociale. Autorul evidențiază primele
cele mai importante valori pentru adolescenții cu surditate
neurosenzorială profundă, printre ele sunt următoarele: viața
familială fericită, activitatea profesională de succes, educația
copiilor. Pentru adolescenții cu hipoacuzie – viața familială fericită,
atingerea succesului în viață, activitatea profesională de succes.
V. L. Belinski a cercetat particularitățile activității de
învățare [5]. Acest cercetător a menționat că, deși conștientizează
importanța procesului educativ, copiii cu dizabilitate auditivă deseori
nu manifestă interes față de el. Pentru ei, motivul principal al
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studiilor este finalizarea lor. Interesul față de cunoștințe rămâne pe
planul al doilea. Un interes deosebit prezintă observațiile lui V. K.
Sobkin [17]. Cercetătorul constată faptul că profesorul în clasă are
autoritate socială majoră comparativ cu statutul profesorului din
școala de masă. Dacă la elevii tipici din școlile generale predomină la
lecție caracteristici negative în relațiile cu profesorul, atunci la elevii
cu dizabilități auditive aceste relații sunt pozitive. Majoritatea
elevilor cu dizabilități auditive stimează profesorii, îndeosebi sunt
apreciați profesorii cu cerințe și obiectivi. Conform observațiilor lui
V. L. Belinski [5], pentru elevii cu dizabilitate auditivă, autoritate are
acel profesor, care este un exemplu sub aspect moral, spiritual,
comportamental.
Asupra dezvoltării relațiilor interpersonale, un impact
deosebit îl au următorii factori: atenția față de copil, oferirea
dragostei; dezvoltarea relațiilor interpersonale în familie; prezența
sau lipsa auzului la copii. Т. G. Bogdanova și N. V. Mazurova [7] au
menționat următoarele: copiii surzi din familii surde manifestă mai
puțin emoții pozitive față de rude; surzii din familii de auzitori au
atitudine mai bună față de frați și surori, decât față de părinți; mai
frecvent manifestă emoții negative față de tata decât față de mama;
surzii din familiile auzitorilor mai frecvent manifestă curiozitate,
comparativ cu surzii din familiile neauzitorilor; copiii surzi din
familiile neauzitorilor, comparativ cu copiii surzi din familii
auzitorilor, se străduie să devină lideri; percepția socială (perceperea,
înțelegerea și evaluarea altor persoane) nu este suficient dezvoltată.
E. Viitar [9] menționa că, pentru copilul cu dizabilități auditive, o
importanța mare o au perceperea și evaluarea acestor relații. Elevii cu
dizabilități auditive mai des se află în stare de conflict [12] cu colegii
lor din școala specială, comparativ cu colegii lor din școala de masă.
Acest fapt se explică prin limitarea relațiilor sociale și importanța
deosebită în comunicarea aspectului emoțional.
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În Republica Moldova a fost elaborat un studiu privind
particularitățile dezvoltării relațiilor interpersonale la preadolescenți
cu dizabilitate auditivă [1]. Autorii lui menționează că aceste relații
deseori se formează în condiții de hipertutelare; progresele la
învățătură și disciplina sunt determinate de atitudinea unuia față de
altul, dezvoltarea relațiilor interpersonale are un rol decisiv în
incluziunea educațională și socială.
În literatura de specialitate găsim cercetări privind
particularitățile dezvoltării personalității la copiii cu dizabilitate
auditivă de vârstă preșcolară [12]. I. О. Suslova [12, p. 51]
evidențiază principalele condiții care au influențat asupra dezvoltării
personalității acestor copii: sărăcia impactului stimulilor și, drept
urmare, tempoul încetinit în dezvoltarea sferei emoțional-volitive,
dificultățile în comunicare și incapacitatea însușirii experienței
sociale prin intermediul limbajului; nedezvoltarea diferitor tipuri de
activitate. Alt aspect negativ, reieșind din practică, este lipsa dorinței
din partea familiilor de auzitori de a studia limbajul semnelor și cel
dactil pentru a-l putea provoca pe copilul cu dizabilitate auditivă la
comunicare emoțională. Din cauza aceasta, copiii nu însușesc
normele moral-spirituale. Plasarea lor într-o instituție cu asistență
psihopedagogică specializată pune accent pe dezvoltarea limbajului
și a comunicării; ca urmare, sporește dezvoltarea personalității.
În concluzie, menționăm urmatoarele: asupra dezvoltării
personalității, un impact decisiv îl au familia, instituția de
învățământ, gradul de hipoacuzie și păstrarea funcțiilor intelectuale;
constatăm faptul că analiza literaturii din domeniu ne permite să
evidențiem prezența unor lacune în cercetările referitoare la
autoapreciere, la interese, la valorile moral-spirituale și la relațiile
interpersonale. Menționăm că ar fi important să cercetăm toate aceste
subsisteme ale personalității cu starea funcțiilor intelectuale și să
examinăm influența gradului și timpului pierderii auzului, cu
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influența factorilor psihosociali și să elaborăm un program de
intervenție psihopedagogică complexă. Ar fi important să realizăm
cercetări comparative privind dezvoltarea subsistemelor personalității
elevilor cu dizabilitate auditivă în conțiile școlii speciale și incluzive;
cercetarea dezvoltării susbsistemelor personalității la elevii cu
implant cohlear ar fi un aspect inovativ al lucrării.
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FACTORII DE RISC – O CONDIȚIE A FRUSTRĂRII ȘI
AGRESIVITĂȚII LA ADOLESCENȚI
GHIȚA MARIA GEORGETA, doctorandă
(România)
Abstract
The article presents and describes an important and
significant issue of contemporary psychology of aggression and the
risk factors confronted by. The approach to risk factors is common in
psychology and epidemiology. A risk factor (Garmezy, 1983) means
either an event or biological or environmental conditions that
increase the likelihood that a teenager develops emotional or
behavioral disorders. A significant contribution to increasing the
probability of risk and to each individual's ability to cope with a
specific event is the combination of risk factors.
Keywords: frustration-stress-aggressiveness, risk factors
stress factors, stress sources in adolescents, sub-types of stress,
frustration reactions in adolescent behavior.
The articol presents and describes an describes an important and
sig-nificant issue of stress, frustration reactions in adolescent
behavior.
Adnotare
Articolul prezintă și descrie o problemă importantă și
semnificativă a psihologiei contemporane – agresivitatea și factorii
de risc cu care se confruntă adolescenții. Abordarea prin factori de
risc este una comună în psihologie și epidemiologie. Un factor de
risc înseamnă fie un eveniment, fie condiții biologice sau de mediu
care sporesc probabilitatea ca un adolescent să dezvolte tulburări
emoționale ori de comportament. Un aport semnificativ în sporirea
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probabilităţii de risc şi în capacitatea fiecărui individ de a face faţă
unui eveniment precis îl constituie combinarea factorilor de risc.
Cuvinte-cheie: frustrare – stres – agresivitate, factori de risc,
factori stresanţi, surse de stres, adolescenţi, subtipuri de stres,
reacţii la frustrare, comportamentul adolescenţilor.
Pentru majoritatea tinerilor, adolescența reprezintă o perioadă
de trecere de la copilărie la viaţa adultă, cu o multitudine de
transformări ce au loc la nivel fizic, psihic şi social. Adolescența este
o perioadă de explorare a sinelui prin diferite experienţe care
influențează modul de a fi, de a gândi, de a acţiona, de a percepe o
alternanță de stări şi de fapte, adolescenţii trebuind să facă faţă unor
tensiuni de maturizare socială (apud Marshal, 1998). Aceste
transformări esenţiale pot deveni adevărate provocări pentru tânărul
adolescent, se pot amplifica alături de alţi factori de risc proveniţi din
mediul familial, şcolar, social sau individual şi se pot manifesta ca
factori stresanţi ce generează schimbări importante în
comportamentul acestora. Stresul reprezintă o considerabilă
ameninţare pentru dezvoltarea normală la vârsta adolescenței
declanşând, prin situaţii stresante, trăiri afective disfuncţionale de
nelinişte, frustrare, anxietate, agresivitate, revoltă, introversiune,
izolare socială şi stimă de sine scăzută.
Termenul de frustrare trebuie privit în strânsă corelaţie cu
noţiunile de conflict/agresivitate, stres, inferioritate [8]. Paul
Popescu-Neveanu defineşte frustrarea ca „fenomen complex de
dezechilibru afectiv ce apare la nivelul personalităţii în chip
tranzitoriu său relativ stabil, ca urmare a nerealizării unei dorinţe, a
obstrucţionării satisfacerii unei trebuinţe, a privării subiectului de
ceva ce îi aparţinea anterior, în ordinea materială sau în plan
proiectiv şi afectiv” [7, pp. 283-285]. Andrei Cosmovici apreciază că
„prin frustrare se desemnează două fenomene; fie împiedicarea cuiva
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să-şi realizeze un drept sau o dorinţă, fie starea psihică ce rezultă din
acest blocaj” [1]. Vasile Pavelcu arată că „introducerea în psihologie
a noţiunii de stres a dat naştere la interpretări diverse, ducând spre
identificarea ei cu anxietatea, conflictul, frustraţia, implicaţia eului,
ameninţarea şi emoţionalitatea. Dacă prima treaptă sau primul prag,
numit „instigaţie, exprimă conflictul dintre tendinţe sau individ şi
ambianță, al doilea prag, al trăirii mai intense, de „frustraţie” sau de
„ameninţare”, se traduce printr-un sentiment de alarmă, teamă, legat
de integritatea eului. Al treilea prag propriu-zis al „stresului” atinge
intensitatea anxietăţii sau a panicii în faţa pericolului eminent.
Ultimul prag, al epuizării, ne oferă tabloul deznădejdii, al prăbuşirii
totale” [6]. O clasificare a reacţiilor conştiente la frustrare a fost
realizată de Rosenzweig, care utilizează trei criterii:
1. Economia (gradul de deposedare a trebuinţelor frustrante): s-au
identificat reacţii de apărare a eului, reacţii de persistentă a trebuinţei
şi reacţii care exprimă inevitabilitatea obstacolului. Răspunsurile de
apărare a eului pot fi grupate în:
a. extrapunitive – individul îşi direcţionează reacţiile către ceilalţi, îşi
exprimă furia şi îi învinuieşte pe alţii pentru „lipsa sa de noroc”.
Elementele lumii interioare devin ţintele agresiunii şi proiecţiei sale,
fără a ţine cont de situaţia obiectivă;
b. intrapunitive – implica trăirea sentimentelor de vinovăţie şi
umilinţă. Persoana frustrată se consideră responsabilă, iar reacţia la
frustrare este îndreptată spre sine însuşi. Acest tip de răspuns îl poate
determina pe individ să se simtă inferior şi lipsit de orice fel de
merite.
c. impunitive – presupun trăirea sentimentelor de jenă şi ruşine.
Situaţia este considerată inevitabilă şi minimalizată.
2. Sinceritatea răspunsurilor reacţiilor la frustrare: răspunsurile se
plasează între două extreme, la polul negativ întâlnindu-se fabulaţia
şi simbolurile, iar la celălalt, pot fi răspunsurile sincere şi directe.
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3. Adecvarea răspunsurilor este determinată în funcţie de caracterul
adaptativ (individul acţionează pentru îndeplinirea scopului, în ciuda
obstacolelor) sau neadaptativ (repetarea comportamentului frustrant,
nejustificată de realitate) [8].
Ranschburg adăugă ipotezei de „frustrație-agresivitate”
(formulată de Dollard) pe cea de „frustrație-supărare”, considerând
supărarea ca pe o emoţie cu caracter ofensiv care îl împinge pe
individ spre un act agresiv. „În jurul vârstei de şapte luni, ca rezultat
al învăţării şi maturizării, copilul devine în mod real frustrabil. Dar la
această vârstă, frustraţia se manifestă încă printr-o reacţie de furie
fără direcţie şi fără scop”. Experienţa acumulată ulterior îl va ajuta pe
copil să aleagă între supărare şi comportamente agresive directe.
(Ranschburg). Alfred Adler scria: „toţi copiii cu organe deficiente se
angajează pe negândite într-o luptă cu viaţa, ceea ce îi duce la o
sugrumare a sentimentelor de comuniune socială”. Ei se vor afla, din
cauza sentimentului de inferioritate, într-o continuă competiţie cu
ceilalţi, apărând astfel manifestări agresive directe sau disimulate,
copilul urmărind să-şi demonstreze lui însuşi şi celorlalţi că
deficiența nu există sau este doar trecătoare [8].
Stresul apare atunci când bariera nu este un simplu obstacol
în calea realizării aspiraţiei persoanei frustrate, ci devine o
ameninţare pentru aceasta. Selye, în 1936 introduce acest termen care
desemnează atât agentul agresor, cât şi reacţia organismului.
Modelul tranzacţional defineşte stresul ca fiind o consecinţă a
percepţiei individului asupra evenimentelor şi a circumstanţelor, o
tranzacţie între individ şi mediu. O perspectivă completă asupra
stresului adolescenţei include atât natura obiectivă a evenimentelor şi
a condiţiilor din mediu cât şi „reconstrucţia cognitivă” a acestui
mediu de către individ [8].
Definiţia sintetică oferită de Lazarus şi Folkman satisface
aceste exigenţe: „o relaţie particulară dintre persoană şi mediul care
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este perceput de individ ca afectându-i sau depăşindu-i resursele şi
punându-i în pericol starea de bine” [8].
Stresul nu este un fenomen unitar, ci include un set eterogen
de evenimente şi circumstanţe ce pot varia în funcţie de mai multe
dimensiuni ce configurează trei categorii de stres: normativ sau
generic; sever acut; sever cronic [8].
Stres generic
Evenimente
stresante
Stres
cronic
sever

Stres acut
sever
Probleme
emotionale de
comportament

Fig.2. Subtipuri de stress
Toţi adolescenţii sunt supuşi la un anumit stres generic, ca
parte firească a procesului de dezvoltare. Aceasta include evenimente
de zi cu zi, dar şi schimbări majore (de exemplu, trecerea la o nouă
şcoală). Stresul generic și, în special evenimentele cotidiene minore,
au fost identificate ca fiind simptomele de interiorizare şi
exteriorizare în perioada adolescenţei [8].
În cazul adolescenţilor, evenimentele traumatizante acute
(boli sau accidente grave, dezastre, pierderea unei persoane
apropiate, divorţul părinţilor) au o apariţie mai mult sau mai puţin
aleatorie, dar uneori cu urmări extrem de grave, fiind diferite calitativ
de procesele ce stau la baza stresului normativ şi afectează o mică
parte a populaţiei. Stresul sever cronic, care poate afecta o altă
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categorie de adolescenţi include: sărăcia, violenţa familială sau din
comunitate, discriminarea, psihopatologia parentală.
Desigur, cele trei tipuri de stres nu apar şi nu acţionează în
mod separat, ci le putem întâlni simultan, eventual cu intensităţi şi
efecte diferite. Cercetările iniţiale în legătură cu sursele de stres la
adolescenţi s-au centrat pe evenimente negative de viaţă: pierderea
unei persoane apropiate, divorţul părinţilor, separarea de aceştia,
boala neaşteptată. Asociate cu depresia, anxietatea şi cu problemele
de comportament, aceste evenimente sunt într-o legătură directă cu
stresul, așa cum arată studiile desfăşurate. Unor evenimente trecute li
se adaugă factori prezenți, declanşatori ai stresului.
Daniels şi Moos (1990, pp. 268-289) au realizat un inventar al
factorilor de stres specifici adolescenței, grupându-i în opt categorii
diferite:
- relaţiile familiale (dificultăţi în relațiile adolescentului cu
părinţii; dificultăţi ale relaţiei dintre părinţi, probleme de
sănătate ale părinţilor);
- condițiile de viaţă şi statutul economic al familiei;
- sănătatea fizică;
- relaţiile cu fraţii;
- relaţiile în cadrul familiei extinse;
- mediul şcolar;
- relaţiile cu prietenii;
- relaţia cu iubitul/iubita [apud 8].
Astfel, Rutter (1985), unul dintre marii specialişti ai acestei
abordări, îşi intitula încă din 1985 unul dintre articole: „Reziliența
faţă de adversitate: factorii de protecţie împotriva dezordinilor
mentale”.
Acesta precizează că prezenţa unui singur factor nu măreşte
probabilitatea unor probleme ulterioare, probabilitatea problemelor
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emoționale şi comportamentale creşte considerabil odată cu asocierea
mai multor factori de risc [apud 3].
A fost realizat un studiu, timp de doi ani, de către 22 de
cercetători, reuniţi de către Ministerul american al Justiţiei, care au
analizat totalitatea lucrărilor (în limba engleză) din domeniu şi, după
un protocol riguros, au selectat 66 de studii longitudinale ce au
încercat să identifice factorii predictori ai violenţei (Hawkins et al.,
2000). Pornind de la aceste studii, cercetătorii nu au alcătuit doar o
sinteză a factorilor de risc, ci au încercat şi o metaanaliză a acestora.
Altfel spus, ei au încercat să măsoare ponderea fiecărui factor de risc
şi de protecţie şi capacitatea lor de a schimba riscurile apărute şi de a
diminua violența. Vom prezenta acest studiu fundamental, așezându-l
în paralel cu un articol de sinteză al cercetătorului Laurier Fortin, din
Quebec, care reia una dintre cele mai importante comunicări ţinute la
a doua conferinţă mondială despre violenţa în şcoală, în mai 2003
(Fortin 2003), cu studiile lui Vitaro şi Gagnon (2003), care reiau, în
parte, sinteza lui Dumas (1999) şi cu cercetările contextuale în
mediul şcolar, realizate de Denise Gottfredson şi echipa sa
(Gottfredson, 2001), de Eith (2003), de ehipa din Quebec a lui
Francois Bowen şi Nadia Desbiens (Bowen, Desbiens et al., 2003,
p.174), de echipa americano-israeliana a lui Benbenisthy şi Astor
(2005), şi cu lucrările lui Debarbieux,1996,1999, 2004). Global,
diferitele articole şi sinteze se sprijină pe mai multe sute de cercetări
empirice realizate în special în SUA, Canada şi Europa de Nord, care
utilizează acest model de abordare [apud 3].
Sunt examinate cinci categorii de factori de risc:
1. Factori de risc individuali. Categoriile testate cel mai frecvent
sunt: probleme legate de complicaţiile natale şi perinatale,
probleme de sănătate, tulburări psihologice internalizate
(nervozitate, anxietate, depresie), probleme de temperament
legate de concetrare şi de hiperactivitate, agresivitate, iniţiere
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precoce în comportamente violente, preferinţă pentru un
comportament antisocial, abuz precoce de droguri şi alcool,
deficit sociocognitiv;
2. Factori de risc familiali: lipsa de implicare şi de interes a
părinţilor pentru activităţile şcolare sau cele din timpul liber ale
copiilor, abuzul emoţional, maltratarea şi abuzul sexual al
părinţilor, indiferența, conflictele intrafamiliale, stilul parental
represiv, rigid şi autoritar, pedeapsa corporală, permisivitatea
excesivă, bolile mentale ale părinţilor, atitudinile parentale
favorabile abuzului de substanţă;
3. Factori de risc asociaţi cu şcoala: eşecul şcolar, absenteismul,
problemele disciplinare frecvente, schimbările frecvente de la o
şcoală la alta, stilurile pedagogice, performanţele şcolare,
angajarea slabă în activităţile şcolare;
4. Factori de risc legaţi de ceilalţi copii: anturajul, conflictele
frecvente cu ceilalţi copii, izolarea, implicarea într-o bandă sau
fraţi delicvenţi;
5. Factori de risc legaţi de mediul social: sărăcia, statutul social
inferior, dezorganizarea comunitară, expunerea la violenţă şi
rasism [3].
„Cu cât este mai mare numărul factorilor de risc la care este
expus un individ, cu atât mai mare este probabilitatea ca acesta să
manifeste un comportament violent. Intervenţiile multimodale care
ţintesc identificarea predictorilor şi a constelaţiilor de factori ar putea
fi mai eficiente în prevenirea violenţei decât cele care vizează un
factor de risc izolat” [3].
Cunoaşterea factorilor de risc şi a modului de a răspunde la
situaţii care reprezintă stres, agresivitate, violenţă este substanţială
pentru formarea unui comportament adecvat, armonios, social pozitiv
şi pentru alinierea la valorile care reprezintă demnitatea umană şi
responsabilitatea.
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Demnitatea umană este o valoare care stă la baza tuturor
drepturilor omului de a fi perceput, văzut şi tratat de ceilalţi în
calitate de ființă creatoare. Demnitatea umană e grav afectată în
situaţii de victimizare, violență, deprivare, discriminare şi violarea
acestei valori conduce la stres cronic şi la o stare de sănătate precară
[5].
Dimensiunea etico-morală a existenţei umane nu este doar o
abstracţie filosofică, „un ceva” care să aibă loc într-un plan
metafizic, ci, aşa cum remarca şi Emile Durkheim, „domeniul vieţii
cu adevărat morale nu începe decât acolo unde începe domeniul
vieţii colective, sau, altfel spus, noi nu suntem fiinţe morale decât în
măsura în care suntem fiinţe sociale” [4].
Conflictele inerente vieţii pot fi dezamorsate dacă omul îşi
pune în act capacitatea de mediator între sursă şi efectul
comportamentelor negative. „Valorile umane nu sunt abstracţii pure,
ele se împlinesc efectiv ca trăsături şi principii de viaţă: ordine,
armonie, frumos, bine, adevăr, iubire, respect, datorie, curaj,
înţelepciune, responsabilitate, libertate, nobleţe, demnitate”; toate
acestea dau naştere la comportamente şi atitudini umane nonviolente,
calculate raţional, dar şi moral. Umanul din om nu rămâne o expresie
pur filosofică, ci devine o regulă pentru un trai decent, ferit de orice
agresivitate latentă sau manifestă [2].
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ROLUL CREATIVITĂȚII ÎN DEZVOLTAREA
CAPACITĂȚILOR ANTREPRENORIALE LA ELEVII
DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
RĂȚOI RALUCA, doctorandă
Abstract
This article describes the importance of developing
entrepreneurial capabilities by developing creativity and oth er
components (initiative and responsibility, teamwork, tolerance for
failure, self-confidence and optimism, independence, willingness to
win, problem solving, determination and perseverance).
Keywords: entrepreneur, entrepreneurship, entrepreneurial
capabilities, self, creativity, initiative and responsability, teamwork,
tolerance for failure, self-confidence and optimism, independence,
willingness to win, problem solving.
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Adnotare
Prezentul articol descrie importanța dezvoltării capacităților
antreprenoriale prin dezvoltarea creativității și a altor componente
(inițiativă, responsabilitate, lucru în echipă, toleranță pentru eșec,
încredere în sine, optimism, independență, dorință de a câștiga,
rezolvarea problemelor, determinare, perseverență) la treapta
învățământului primar, în vederea pregătirii viitorilor adulți pentru
o activitate sau alta în cadrul economiei de piață.
Cuvinte-cheie: antreprenor, antreprenoriat, capacități
antreprenoriale, creativitate, inițiativă, responsabilitate, lucru în
echipă, toleranță pentru eșec, încredere în sine, optimism,
independență, dorință de a câștiga, rezolvarea problemelor,
perseverență.
Nicola I. consideră că „idealul educaţional din societatea
noastră presupune formarea unei personalităţi integral-vocaţionale şi
creatoare, capabile să exercite şi să iniţieze roluri sociale în
concordanţă cu propriile aspiraţii şi cu cerinţele sociale” [1, p.112113]. În acelaşi timp, Legea educației naționale are o formulare
explicită a idealului educaţional, care „constă în dezvoltarea liberă,
integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea
personalităţii autonome creative” [2].
În Legea educației naționale nr. 1, este stipulat, de
asemenea, că „Idealul educațional al școlii românești constă în
dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane,
în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de
valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală,
pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea
cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru
angajare pe piața muncii” [2].
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Curriculumul național pentru învățământul primar și
gimnazial din România se axează pe opt domenii de competențecheie recomandate de Uniunea Europeană, care determină profilul de
formare a elevului: 1. comunicarea într-o limbă maternă; 2.
comunicarea într-o limbă străină; 3. competența matematică,
științifică și tehnologică; 4. competența digitală; 5. a învăța să înveți;
6. competențe sociale și civice; 7. spirit de inițiativă și antreprenoriat;
abilitatea de a pune ideile în practică prin creativitate, inovație și prin
asumarea de riscuri, precum și abilitatea de a planifica și a gestiona
proiecte; 8. sensibilizare și exprimare culturală [2].
Termenul creativitate (din lat. creare – „a naşte, a făuri”) a
fost larg asimilat în limbile de circulaţie internaţională abia în a doua
jumătate a secolului al XX-lea. În 1937, C. W. Gordon Allport
adaugă la cuvântul englezesc „creativite” desinenţa „-ity”, lărgind
semnificaţia cuvântului „creative”, introdus în 1877, în suplimentul
de la Dicţionarul limbii franceze, cu sensul de „cine are calitatea de a
crea”. Până atunci, în loc de „creativitate” şi „creativ” erau folosiţi
termeni ca: dotaţie, aptitudine, talent, genialitate, imaginaţie
creatoare şi chiar inteligență.
La început, noţiunea se referea la „capacitatea excepţională a
omului creator (artist, om de ştiinţă)” [3, p. 52]. Sub influenţa
cercetărilor făcute în domeniul psihologiei, ea s-a orientat şi spre
domeniile tehnice, politice economice şi cotidiene. Ceea ce defineşte
şi caracterizează conceptul de creativitate în toate definiţiile date se
poate rezuma astfel: „capacitatea de a realiza, de a produce ceva nou,
superior, care se sprijină pe date şi pe produse anterioare; aptitudine,
dispoziţie a intelectului de a elabora idei, teorii, modele originale,
plecând de la date preexistente” [4, p. 102]. Creativitatea se refera şi
la „găsirea unor soluţii, idei, probleme, metode care, chiar dacă nu
sunt noi pentru societate, sunt obţinute pe o cale independentă de
către subiect” [5, p.8].
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Multă vreme s-a crezut despre creativitate că este un dar divin
şi că ar fi rezervată unui mic număr de privilegiaţi ai soartei.
Psihanalistul K. Young susţinea că natura procesului de creaţie nu ar
fi accesibilă înţelegerii umane, fiind o manifestare a inconştientului
[5]. Pornind de la faptul că o idee creatoare apare adeseori brusc, a
fost favorizată ideea că, în actul de creaţie, munca nu are rol, ci
numai inspiraţia, intuiţia sau alte procese neexplicate. Aceasta nu era
decât o idee eronată. Edison spunea, pe bună dreptate, că inspiraţia
este 99% transpiraţie şi numai 1% inspiraţie, iar Newton – că geniul
este o lungă răbdare [5].
Procesul creativ poate fi explicat mai bine dacă luăm în
considerare trăsăturile de personalitate, care corelează mai frecvent
şi mai bine cu creativitatea. Între acestea, mai des asociate cu
capacitatea creativă sunt: capacitatea de a gândi abstract,
flexibilitatea gândirii, fluenţa ideaţională, o inteligenţă generală
superioară, sensibilitatea la probleme şi un pronunţat spirit de
observaţie, curiozitatea, încrederea în sine, dispoziţia de a-şi asuma
scopuri îndepărtate şi perseverenţa în urmărirea lor, independenţa
în gândire etc. Prin prisma personalităţii, creativitatea capătă sensul
potenţialului creativ care însumează „însuşiri sau factori psihologici
ai unei viitoare performanţe creatoare” [6, p.7].
Fiind un fenomen multidimensional şi o activitate foarte
complexă, creativitatea se finalizează printr-un produs de o valoare
individuală, dar mai ales socială, superioară. Lucrul acesta îl face pe
E. Landau să afirme că există atâtea forme de creativitate „câte
activităţi; câte aspecte prezintă şi natura umană; că ele se manifestă
la toate vârstele şi la toate culturile; între diferite moduri şi aspecte
există deosebiri de grad şi de nivel” [7, p.11-12].
La intrarea în școală, imaginaţia copilului este relativ bine
dezvoltată. În munca şcolară are loc o antrenare complexă a
imaginaţiei reproductive legate de completarea şi organizarea
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semnificaţiei cunoştinţelor. „Imaginaţia creatoare este un proces de
transformare pe plan mental a reprezentărilor şi de creare de imagini
noi, originale, care oglindesc independenţa şi spiritul creator din
partea elevului” [8, p. 135].
Imaginaţia creatoare se manifestă la micul şcolar în produsele
activităţii creatoare, în fabulaţie, în joc. Ea se exteriorizează, mai
ales, în domeniile în care micul şcolar a dobândit unele cunoştințe şi
şi-a dezvoltat o serie de interese şi de inclinaţii. În aceste domenii,
şcolarul mic începe să treacă, treptat, la o activitate de creaţie ce
cuprinde anumite elemente originale. Domeniile în care se manifestă
preponderent creaţia artistică la micul şcolar sunt numeroase, şi
anume: educaţia plastică, compunerea literară şi compunerea
muzicală.
Activitatea creatoare utilizează numeroase „clişee” [8, p.136].
La şcolarul mic, dacă activitatea de desenare este neglijată în şcoală,
începe să crească frecvenţa „cliseului închis”, adică a clişeului care
nu se mai înnoiește.
Capacitatea de creaţie artistică se dezvoltă mult în anii de
şcoală. Mulţi psihologi, printre care şi Th. Ribot, au susţinut că, în
perioada micii şcolarităţi imaginaţia este în declin [8].
Imaginaţia creatoare se manifestă în construcţia unor maşini,
jucării, aeromodele etc.; activitatea tehnico-constructivă începe să fie
stimulată de dezvoltarea imaginaţiei creatoare, care se extinde pe
terenul tehnicii.
În dezvoltarea imaginaţiei, la micul şcolar se manifestă
numeroase deosebiri individuale. Diferenţele de grad sunt deosebit
de variate. În această mare variabilitate putem deosebi însă, la unii
copii, tipul artistic. Totodată, se diferenţiază, treptat, copiii cu
imaginaţie reproductivă şi cu imaginație creatoare mai bogată; cu
imaginaţie reproductivă bogată, dar cu imaginație creatoare mai
săracă; cu imaginaţie creatoare unidirecţionată sau multilateral
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direcţionată. În această perioadă încep să se pună bazele spiritului de
creaţie [8].
Îmbogăţirea activităţii creatoare duce la dezvoltarea treptată a
posibilităţilor de a învinge greutăţile. Acestea sunt date îndeosebi de
opoziţia dintre dezvoltarea aproape eruptivă a proceselor de
cunoaştere (observaţia, reprezentările, imaginaţia, gândirea) şi
dezvoltarea oarecum lentă a capacităţii de redare a celor observate,
reprezentate, imaginate, gândite [8].
După cum am mai amintit, imaginaţia creatoare a copiilor se
manifestă nu numai în desen, ci şi în compuneri. Putem spune că ea
este prezentă în orice activitate pe care o desfăşoară elevul de vârstă
şcolară mică, începând cu jocul şi terminând cu învăţarea.
Executarea diferitelor jocuri solicită din plin imaginaţia.
Adesea, şcolarii inventează jocuri noi, fac modificări în cele
cunoscute, le imprimă un caracter dinamic.
Activitatea creatoare a micului şcolar presupune, alături de
imaginaţie, şi unele înclinaţii, aptitudini, spirit de observaţie. Odată
cu dezvoltarea acestora, produsele activităţii creatoare dobândesc o
structură din ce în ce mai complexă. În produsele activităţii creatoare
a micului şcolar se observă subordonarea motivelor de lucru unei idei
centrale, în care detaliile şi elementele componente sunt tipizate, dar
nu atât prin schematizare, cât printr-o concretizare. Produsele
activităţii creatoare a micului şcolar sunt uneori bogate în
compoziţie, efectele artistice decurg din naivitatea şi efortul sincer de
a reda o temă cât mai concret, prin motivele şi elementele
compoziţionale [8].
A dezvolta capacitățile antreprenoriale la școlarul mic
presupune atât măsurarea creativității, cât și utilizarea unor metode,
procedee de dezvoltare a acesteia. Creativitatea, considerăm,
înlesnește dezvoltarea capacităților antreprenoriale și este una dintre
calitățile indispensabile ale elevilor.
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Având în vedere că învățătorul are un rol definitoriu în
dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale elevilor, aplicarea unor
metode, procedee de dezvoltare a creativtății va stimula elevii,
dezvoltându-le astfel competențele antreprenoriale.
Expoziţiile anuale cu produsele activităţii creatoare ale
micilor şcolari pun în evidenţă rezultatele pozitive obţinute de şcoală
în îmbogăţirea spiritului de imaginaţie și de creaţie al elevilor. O
astfel de cultivare timpurie a imaginaţiei și creaţiei este posibilă
numai într-o ţară democratică în care problema dezvăluirii
aptitudinilor omului este foarte importantă. Stimularea spiritului de
creaţie nu se realizează de la sine, spontan. Teoria talentului înnascut
şi teoria inspiraţiei, ca dotare individuală, sunt unilaterale şi
neştiinţifice.
Dezvoltarea imaginaţiei și a spiritului de creaţie constituie o
mare problemă a educaţiei multilaterale a personalităţii; de aceea,
aceasta presupune o muncă susţinută din partea tuturor cadrelor
didactice.
Îmbogătirea imaginaţiei şi a spiritului de creaţie este şi o
problemă de formare a disciplinei pe plan mental, de lărgire şi
mobilizare a fondului de cunoştinte dobândite de elev în şcoală şi în
afara ei. Pe lângă rolul învăţătorului, care este primordial, sarcini
deosebite revin și familiei. Este necesar ca aceasta să supravegheze
activitatea copiilor acasă, să le creeze condiţii favorabile pentru
pregătirea temelor, pentru desfăşurarea raţională a diferitelor
activităţi creatoare prin organizarea justă a regimului zilnic.
Școala de bani pe roți [9] este un program interactiv de
educație financiară, un exemplu de bune practici în lucrul cu școlarul
mic pentru a înlesni familiarizarea și dezvoltarea unor concepte și
noțiuni financiare, prin joc, fără ca elevii să fie nevoiți să asculte
definiții sau formule. Pe măsură ce parcurg fiecare etapă din lumea
banilor, copiii realizează că banii se câștigă greu și se consumă ușor,
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că nu întodeauna prețul unui obiect este egal cu valoarea lui, că
fiecare decizie pe care o iau trebuie să aibă în spate niște argumente
bune și o bună informare și că fiecare dintre noi are un impact asupra
economiei lumii prin deciziile pe care le luăm [9].
Camionul Flip a staționat la noi, în Suceava, în perioada 29
martie – 24 aprilie 2018, timp în care copiii au avut parte de o
călătorie în lumea banilor și au trecut prin cinci etape ale informării
și conștientizării, având aliați de nădejde: jocurile, interacțiunea și
voia bună. În timpul atelierului, cei mici au învățat despre categoriile
de cheltuieli și despre bugetul personal, au discutat despre valoarea
banilor și a obiectelor și au înțeles că aproape toate procesele
economice sunt conectate global. Am însoțit, alături de învățător,
grupuri de elevi ai claselor primare, iar printre cei care au moderat
activitățile au fost și elevi de liceu [9].
Așadar, creativitatea joacă un rol foarte important în
dezvoltarea capacităților antreprenoriale la elevii din învățământul
primar.

1.
2.
3.
4.

5.

Bibliografie
Nicola, I. Pedagogie. București: Editura Didactică și
Pedagogică, 1994.
Legea Educației Naționale nr. 1. În: Monitorul Oficial,
2011, nr. 18.
Schaub, H., Zenke, K.G. Dicționar de pedagogie. Iași:
Polirom, 2001.
Ministerul Educației și Învățământului, Institutul de
Cercetări Pedagogice Psihologice. Dicționar de pedagogie.
București: Editura Didactică și Pedagogică, 1979.
Roșca, A. Creativitatea. București: Editura Enciclopedică
Română, 1972.
54

6.
7.
8.
9.

Stoica, A. Creativitatea elevilor. București: Editura
Didactică și Pedagogică, 1983.
Landau, E. Psihologia creativității. București: 1970.
Șchiopu, U. Psihologia copilului. București: Editura
Didactică și Pedagogică, 1965.
Școala de bani pe roți. BCR, ©2017 [citat 28.03.2019].
Disponibil: https://www.scoaladebani.ro/peroti/

FAMILIA – UN FACTOR DE INFLUENȚĂ ASUPRA
IMAGINII DE SINE LA ADOLESCENȚI
BRATU RODICA, doctorandă
(România)
Abstract
Starting from the ideas that: education, as an indispensable
part in our life, offers all the advantages of a interfluent development
to our personality and humanity wouldn’t exist exist without it; the
first educational unit is the family, where the most important and
lifelong bases are learnt; each and every family uses its own
parenting style of education for the new generation, style that is
defining for the developing young man. This style will always be
within the person, influencing his actions in all the situations
according to the particularities; We can conclude that the parenting
style is, without doubt, one of the essential things for the wellbalanced development of our personality.
Keywords: self-image, adolescent, attachment, parent-child
relationship, parenting style, family, family enviourment,
communication, divorce, migration, socio-economic status.
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Adnotare
Pornind de la ideile că educaţia este indispensabilă în
formarea fiecărui om, că ea oferă personalităţii toate avantajele unei
dezvoltări armonioase şi că fără ea umanitatea nu ar mai exista, că
prima instanţă educativă este familia, că în cadrul ei se pun primele,
cele mai importante şi mai trainice, baze ale educaţiei, că fiecare
familie foloşeşte în educarea tinerei generaţii un anumit stil care este
definitoriu pentru tânărul în curs de dezvoltare şi că stilul parental
urmăreşte toată viaţa individul şi-l face să acţioneze în toate
împrejurările şi situaţiile în conformitate cu particularităţile lui, se
poate spune că stilul parental este, fără îndoială, unul dintre
lucrurile esenţiale dezvoltării echilibrate a personaliţăţii indivizilor.
Cuvinte-cheie: imagine de sine, adolescent, ataşament,
relaţie copil – părinte, stil parental, familie, mediu familial,
comunicare, divorț, migrație, statut socioeconomic.
Scopul acestei cercetări constă în analiza literaturii de
specialitate cu privire la rolul familiei în formarea imaginii de sine la
adolescenţi.
Imaginea de sine este un construct mental, care are o evoluţie
destul de complexă şi se dezvoltă în decursul existenţei individului,
ceea ce sugerează că se află într-o strânsă interacţiune cu elaborarea
conştiinţei. Imaginea de sine reflectă personalitatea individului care
va fi autoevaluată şi care este formată din multitudinea credinţelor şi
ideilor pe care individul le are despre propria persoană. Imaginea de
sine reprezintă totalitatea percepţiilor privind abilităţile, atitudinile şi
comportamentele personale. Imaginea de sine poate fi definită ca o
reprezentare mentală a propriei persoane [1].
Imaginea de sine are un rol deosebit de important în alegerile
pe care individul le realizează în integrarea şi organizarea vieţii
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psihice. Formarea imaginii de sine se realizează prin interdependenţa
dintre conceptul de sine, aprecierea de sine şi prezentarea de sine [6].
Dezvoltarea conştiinţei de sine în adolescenţă se
problematizează în ceea ce priveşte percepţia de sine, în sensul că
imaginea corporală devine centrală şi semnificativă pentru formarea
identităţii de sine. Adolescenţii vor petrece mai mult timp în faţa
oglinzii şi vor încerca să ascundă micile imperfecțiuni sau
nemulţumiri legate de aspectul fizic.
U. Şchiopu şi Verza [7, p. 185] sunt de parere că „percepţia
de sine alimentează imaginea de sine”. Această afirmaţie se referă la
faptul că, în perioada adolescenţei, percepţia privind propria
persoană se modifică în permanenţă, până când se va încheia
procesul de autoidentificare.
Percepţia de sine la adolescenţi se va modifica şi va influenţa
în mod serios imaginea de sine, implicit și stima de sine. Astfel,
adolescenţii care se percep într-un mod pozitiv, armonios vor
dezvolta o imagine de sine pozitivă şi vor avea o stimă de sine
pozitivă. Însă cei care vor fi nemulţumiţi de înfăţişarea lor, se vor
îndoi de sine şi se vor considera mai puţin respectaţi de către ceilalţi,
dezvoltând o stimă de sine scăzută.
La întrebarea „Cine influențează cel mai mult imaginea de
sine a copiilor?”, răspunsul este simplu: familia. În opinia autoarei
Cuznețov L. [3], familia reprezintă mediul natural, care este cel mai
apropiat și trebuincios pentru dezvoltarea și formarea personalității
umane. Familia constituie primul nucleu socioeducaţional, iar acesta
dacă lipsește, copilului i se vor construi cu timpul nişte ziduri
imense, care-l vor împiedica să socializeze cu semenii, să-şi satisfacă
diverse nevoi sociale, precum afilierea la un grup de aceeași vârstă,
să se autorealizeze în mediul social, să-şi câștige propriile drepturi
sociale, să-şi obţină propria autoafirmare în societate etc.
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Familia este unul dintre cei mai importanți factori care
formează imaginea de sine a copilului. Influența ei este eficientă în
măsura în care îi oferă „rădăcini” copilului, apoi îi dă „aripi” să poată
zbura. Viața copiilor este influențată, în principal, de mediul familial;
este sursa primară de dezvoltare a imaginii de sine. Până când copilul
începe școala, familia rămâne cea mai importantă temelie a învățării.
Acest lucru se extinde mai târziu la colegi, la profesori și la alte
persoane importante din afara familiei. Părinții acționează ca niște
oglinzi pentru copiii lor, din perspectiva faptului că aceștia învață
despre ei înșiși de la părinți. Pe măsură ce copiii cresc, alți factori
semnificativi îşi preiau influenţa, precum profesorii sau prietenii din
grupul de referinţă care vor avea un impact pozitiv sau negativ în
formarea imaginii de sine. Acțiunea pe care o exercită familia asupra
copilului se reflectă în climatul educativ din familie și în conduitele
manifestate pentru a educa imaginea de sine a copilului [4].
Climatul familial este capabil de a răspunde la cerintele
incipiente ale copilului, datorită strânsei legaturi dintre membrii
familiei și favorizează debutul personalității și al concepției sale
despre lume. Cele dintâi experiențe din cadrul familiei au un
caracter informativ și unul afectiv, fiind în același timp intens și
aproape lipsit de diferențiere. A fost demonstrat faptul că fiecare
modalitate de înțelegere (percepere) la copil este precedată de o
„cunoaştere afectivă”.
L. Savca (2003) menţionează că stilul educațional democrat
din familie, în care predomină relaţii armonioase, bazat pe o atitudine
afectuoasă, raţională din partea părinţilor, creează condiţii de
dezvoltare multilaterală a copilului. Părinţii care aplică acest stil
educațional, îl ajută şi oferă copilului soluţii în rezolvarea
problemelor, acordă libertate în luarea deciziilor. Acumulând o
experienţă pozitivă, copilul din frageda copilărie îşi formează o
imagine de sine pozitivă. Stilul educațional democrat educă o
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personalitate sociabilă, comunicabilă, încrezătoare în sine, cu spirit
de iniţiativă, deschisă, nonconformistă, cu sentimentul siguranţei,
echilibrată, fermă în acţiunile sale [5, pp. 60-61].
Andre și Lelord (2007), sunt de părere că un mediu familial
favorabil și calitatea relațiilor cu părinții oferă șanse copilului de a
dezvolta o bună imagine de sine. Pentru acești autori, există două
tipuri de suport: suportul care este oferit fără a condiționa copilul să
facă ceva și suportul acordat în funcție de comportamentul copilului.
Cele două tipuri de suport sunt necesare pentru a susține imaginea de
sine a copilului. Într-adevăr, suportul necondiționat („te iubesc
indiferent de ce se întâmplă”) și suportul comportamental condiționat
(„te apreciez când faci lucruri bune”) favorizează o imagine de sine
pozitivă și stabilă. Deci imaginea de sine poate fi susținută
necondiționat prin iubire și condiționat prin educație. Absența
ambelor tipuri de suport favorizează o imagine de sine negativă, ceea
ce-l face pe copil să se simtă abandonat. Se poate crede că o situație
familială stabilă este un factor important pentru imaginea de sine a
copiilor [15].
Cercetarea efectuată de Kristina Urbanc [19] a urmărit să
examineze legătura dintre calitatea relațiilor de familie, atitudinile
parentale și imaginea de sine a adolescenților. Calitatea relației de
familie este o dimensiune foarte complicată, dacă luăm în
considerare sentimentele ambivalente ale adolescentului. De multe
ori, se luptă împotriva controlului social al părinților, dar, în același
timp, își dorește protecția și securitatea pe care familia le poate oferi.
Părinții, de obicei, nu știu cum să răspundă mesajului ambivalent,
deseori simțindu-se confuzi. Rezultatele au arătat că imaginea de sine
pozitivă la adolescenți este corelată cu o bună calitate a relațiilor de
familie și cu o bună calitate a atitudinilor parentale.
Având în vedere importanța calității implicării părintești, nu
este deloc o surpriză că abuzul parental are un efect devastator asupra
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imaginii de sine. Din ce în ce mai multe studii arată că
experimentarea abuzului fizic în copilărie lasă urme adânci și
provoacă daune semnificative și de durată imaginii de sine la copii.
O analiză a cercetării privind abuzul sexual asupra copiilor (Browne
și Finkelor, 1986) a subliniat faptul că imaginea de sine negativă este
cel mai evident efect pe termen lung [11].
Teoria atașamentului, susținută de John Bowlby (1958) se
axează pe relațiile emoționale dintre oameni, în special, pe relațiile
de temen lung, inclusiv cele dintre părinte și copil și dintre partenerii
de viață. Potrivit lui Bowlby, atașamentul se manifestă prin stabilirea
contactului cu o figură de referință. Tipul de atașament sigur se
reflectă în comportamentul copilului prin nivelul optim al stimei de
sine, prin autonomie, prin deschiderea în a stabili contacte sociale
noi, atât cu adulții, cât și cu alți copii. Lipsa unei persoane de
atașament în frageda copilărie poate duce la rezultate grave,
generând un atașament nesigur. Sistemele de atașament servesc drept
model pentru copil în ceea ce privește modul de a reacționa la
situațiile înfricoșătoare, pe baza acțiunilor anterioare cu mama sau cu
altă persoană semnificativă [17].
Studiul realizat de Parveen și Uzaina în 2015 a avut ca scop
evaluarea nivelului de atașament, la fete și băieți, față de părinți și
colegi și rolul lui în comportamentul de adaptare și în imaginea de
sine. Astfel, nivelul de atașament al fetelor față de părinții lor a fost
mai mare în comparație cu cel al băieților. Fetele sunt mai atașate de
părinți și simt că aceștia au un rol semnificativ în oferirea de suport
emoțional. S-a constatat o corelație negativă între atașamentul
parental și colegial la adolescenți și imaginea lor de sine în ceea ce
privește discrepanţa de sine [15].
Studiile au raportat că există o relație puternică între
comunicarea parentală și starea de bine a adolescenților (Greenberg,
Siegel și Leitch, 1983), iar lipsa apropierii parentale (Kandel și
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Davies, 1982; Parker, Tupling și Brown, 1979) sau nivelul scăzut al
influenței părintești (Chrispin, 1998) corelează cu un grad ridicat de
probleme comportamentale la adolescenți.
În ultima decadă, numeroase studii au demonstrat că relația
de comunicare dintre părinți și copii este asociată pozitiv cu
realizarea academică (Masselam, Marcus și Stunkard, 1990), cu
stima de sine (Brage și Meredith, 1994; Demo, Small și SavinWilliam, 1987; Enger și colaboratorii, 1994) și cu sănătatea mentală
(Collins, Newman și Mckenry, 1995; Hanson, 1986), dar și invers,
este asociată cu singurătatea și cu depresia (Brage și Meredith,
1994), cu consumul de droguri și de alcool și cu alte probleme de
comportament (Barnes, Farell și Banerjee, 1994; Kafka și London,
1991). Comunicarea deschisă părinte – copil a fost recunoscută ca
fiind unul dintre factorii de protecție în rândul tinerilor care prezintă
riscul unor probleme psihologice și comportamentale [14].
Ușurința comunicării părinte – copil depinde și de structura
familiei, de vârsta și de sexul copilului. După 1990, rata divorțurilor
a fost în creștere. Multe studii au arătat că aceste schimbări în
compoziția familiei sunt decisive pentru dezvoltarea și starea de bine
a copiilor. Majoritatea familiilor vitrege implică un tată vitreg
rezidențial, cu care copilul vitreg trebuie să dezvolte relații
satisfăcătoare. Potrivit lui King și colaboratorilor săi (2015),
majoritatea adolescenților incluși într-un studiu au raportat că aveau
o relație bună cu tatăl vitreg, dar mulți dintre ei au perceput o slabă
apropiere, un nivel scăzut al căldurii din partea părintelui vitreg și
nemulțumire în ceea ce privește comunicarea. Alte studii au
demonstrat că relațiile de comunicare deschisă și permanentă pot
contribui la dezvoltarea unor relații mai strânse între un părinte vitreg
și un copil vitreg [20].
O altă sursă neașteptată a imaginii de sine negativă la copii o
reprezintă familiile destrămate (Armistead și colaboratorii, 1995);
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felul în care se produce acest efect nu este clar, dar se presupune că
ar putea fi cauzat de conflictul dintre părinți. Alternativ, prejudiciul
ar putea fi cauzat de lipsa aparentă a preocupării părintești pentru
copil sau de pierderea sprijinului social care rezultă din destrămarea
familiei [11].
Stephane Clerget (2012) consideră că acei copii, care sunt
crescuți de ambii părinți, construiesc psihic o reprezentare în care
aceștia sunt împreună și în jurul căreia, prin identificări, își
construiesc propria personalitate. Dacă intervine divorțul între cei doi
părinți, această imagine este distrusă, iar copilul este afectat în
identitatea sa, mai ales dacă separarea se produce într-un context
conflictual. Dacă separarea intervine în primii șase ani de viață ai
copilului, se produce o deformare a imaginii pe care acesta și-a
format-o despre părinții lui, ca un cuplu. Același autor, în lucrarea
„Criza adolescenței, căi de a o depăși cu succes” (2012), consideră că
divorțurile în familie, în cazul adolescenților, măresc riscurile
comportamentelor dificile (de ex., conduite de dependență, fuga de
acasă etc.). Uneori, o despărțire între părinți, în situația în care
atmosfera din familie devine conflictuală, irespirabilă, liniștește
adolescentul [2].
Migrația afectează familiile și comunitățile și, în mod direct,
copiii care rămân singuri acasă. În cadrul unui studiu realizat de
Smith, Ladone și Johnson (2004), au fost chestionați 48 de
participanți care au experimentat separarea de părinți în perioada
copilăriei. Acest studiu a reliefat faptul că migrația repetată afectează
relația dintre părinți și copii și poate schimba în mod negativ
conduita copilului. Plecarea unuia sau a ambilor părinți în străinătate
constituie un eveniment care poate influența dezvoltarea
personalității unui copil [17].
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Părinții joacă un rol important în socializarea copilului lor, iar
efectele acestei socializări asupra copilului au fost studiate în general
și în principal prin practici educaționale.
Baumrind (1966, 1971, 1978) a dezvoltat într-o serie de studii
una dintre cele mai utilizate tipologii parentale în cercetarea
contemporană. Baumrind (1972, 1991) a schițat în continuare patru
prototipuri calitative ale autorității parentale pe care le-a denumit
stiluri parentale: autoritativ, autoritar, permisiv/indulgent și
neglijent. Acest model parental a devenit standardul de aur prin care
parentingul este măsurat și este utilizat extensiv în studiile legate de
procesul de socializare a familiei și de rezultatele copilului.
Baumrind a susținut că părinții, în efortul de socializare a copiilor, au
manifestat diferite comportamente parentale. Aceste modele de
comportament sunt derivate din scorul obținut de părinți (înalt sau
scăzut) pe cele două dimensiuni parentale diferite și independente:
suport parental și control parental.
Cele mai multe cercetări au explorat relația dintre stilurile
parentale și stima de sine, însă puține cercetări au vizat relația dintre
stilurile parentale și conceptul de sine. Familia este unul dintre
factorii cruciali care influențează imaginea de sine. Printre factorii
familiali, stilul parental este unul dintre cei mai influenți, care
afectează socializarea, dezvoltarea și sănătatea psihologică a copiilor.
Stilul autoritativ/flexibil al părinților este asociat cu o imagine de
sine pozitivă, în timp ce stilurile permisive și autoritare ale părinților
sunt asociate cu modele negative de dezvoltare socioemoțională [8,
9, 10].
Maccoby (1980) a explorat conceptul de stil parental
autoritativ, autoritar și permisiv și impactul acestora asupra
dezvoltării copilului. Rezultatele au sugerat că acei copii care au
părinți autoritativi/flexibili sunt independenți, au inițiativă, sunt
responsabili, își stăpânesc impulsurile agresive, au încredere în ei și
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un nivel de stimă de sine ridicat. Mai mult, s-a observat că părinții
autoritativi/flexibili încearcă să înțeleagă copilul și să vorbească cu
el, spre deosebire de părinții autoritari care își impun voința și de
părinții permisivi care manifestă interes scăzut [21].
Rezultatele studiului realizat de Saranjeet Kour și Franky
Rani (2018) au indicat existența unei relații pozitive între stilurile
parentale democratice și imaginea de sine în adolescență. O relație
statistic negativă a fost raportată între stilul parental autocratic și
imaginea de sine la adolescenți. Părinții autocrați rareori petrec timp
cu adolescenții și comunică foarte puțin. Acesta ar putea fi un motiv
pentru scorurile scăzute obținute de adolescenți la imaginea de sine.
Starea de bine a adolescenților depinde de interacțiunea părintească
[13].
Rahman, Shahrin și Kamaruzaman (2017) au realizat un
studiu despre relația dintre stilurile parentale și imaginea de sine a
adolescenților, în funcție de gen. Rezultatele au arătat că băieții nu
au un nivel al imaginii de sine diferit semnificativ de cel al fetelor.
Analiza efectuată relevă relația negativă dintre stilul parental
permisiv și imaginea de sine a respondenților. De asemenea,
rezultatele au arătat că nu există nicio corelație între stilul parental
autoritar și imaginea de sine a adolescenților, dar există o corelație
semnificativă între stilul parental autoritativ și imaginea de sine la
adolescenți [16].
În societatea contemporană, statutul socioeconomic intervine
din ce în ce mai mult ca un criteriu important de evaluare, de
apreciere a persoanelor din jurul nostru. Intră în discuţie apartenenţa
copilului la o anumită familie, întrucât nivelul socioeconomic al
părinţilor îl dictează pe cel al copiilor. Statutul socioeconomic precar
(familii cu venituri foarte mici) ar putea avea o influență negativă
asupra stimei de sine la copii, dar elementele schemei sinelui depind
în mare măsură de context [4].
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Pentru a putea înţelege influenţa exercitată de adult/părinte
asupra adolescentului, este necesară efectuarea unei analize sumare
asupra familiei şi a mediului care îl construieşte pe acesta.
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ABILITĂȚI LINGVISTICE ȘI CAPACITATE MNEZICĂ LA
PREȘCOLARII CU DISLALIE POLIMORFĂ
BUGANU DIANA ALINA, doctorandă
(România)
Abstract
Essentially, the study makes an analysis of the mnemonic
function, in preschool age children with polymorphic dyslalia, in
tight connection with development of language skills from a triple
point of view: semantic knowledge, morphological and syntactical
rules, pragmatic knowledge. The outcome of the investigation centers
on the idea that the speech sound disorder may be maintained by the
working memory functioning difficulties. The conclusions of the study
underline the importance of discovering difficulties of hearing and
visual memories in preschool age children with polymorphic dyslalia
and taking into consideration this aspect in the specialized
intervention on speech disorders.
Keywords: forms of memory, language and communication,
speech sound disorder.
Adnotare
În esență, studiul de față întreprinde o analiză a manifestării,
la vârsta preșcolară, a funcției mnezice la copiii cu dislalie
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polimorfă, în strânsă legătură cu dezvoltarea deprinderilor
lingvistice dintr-o triplă perspectivă: cunoaștere semantică, reguli
morfosintactice, cunoaștere pragmatică. Rezultatele investigației au
în centru ideea conform căreia tulburarea de pronunție poate fi
menținută de dificultățile de funcționare a memoriei de lucru.
Concluziile studiului evidențiază importanța depistării dificultăților
de la nivelul memoriei auditive și vizuale la preșcolarii cu dislalie
polimorfă și luarea în considerare a acestui aspect în cadrul
intervenției specializate asupra tulburărilor de pronunție.
Cuvinte-cheie: forme ale memoriei, limbaj și comunicare,
tulburare de pronunție.
Limbajul constituie una dintre cele mai pregnante activități
psihice care diferențiază preșcolarii ce se apropie de momentul
intrării în școală. Diferențele se disting mai ales din pespectiva
nivelului exprimării, a foneticii, a structurii gramaticale, dar și la
nivelul utilizării limbajului în diferite contexte de comunicare.
Orice dereglare a funcționării limbajului copilului la aceste
nivele semnalează prezența unor tulburări de limbaj și de
comunicare, așa cum sunt conceptualizate în cadrul manualului DSM
5, cum ar fi: tulburări de limbaj (impresiv și expresiv), tulburarea
sunetelor vorbirii/fonemelor, tulburarea de fluență (bâlbâiala),
tulburări de comunicare socială (pragmatică) etc. [apud 2].
Un model reprezentativ de explicare a tulburărilor de limbaj
și de comunicare este modelul descriptiv al nivelului de dezvoltare al
lui Naremore (1980), ce are la bază concepția lui Bloom și Lahey
(1978, 1998), prin care limbajul și comunicarea pot fi abordate din
trei pespective: formă, conținut și utilizare. Abilitățile expresive și
receptive implicate în procesul de comunicare sunt operaționalizate
pe componentele limbajului: fonetic, morfologic, semantic, sintactic,
pragmatic [apud 2]. Evaluarea globală a acestor componente ale
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limbajului se poate realiza cu ajutorul testului BLT-2, instrument ce
se prezintă ca un inventar pe trei arii de capacități (constructe alte
testului): semantică, reguli morfosintactice, pragmatică. Testul
permite observarea diferitelor deprinderi lingvistice la copil și
identificarea nevoilor de programe terapeutice [3, pp. 211-212].
Identificarea și corectarea timpurie a tulburărilor de pronunție
este importantă la copil, întrucât prelungirea acestora în perioada
școlară predispune la apariția dislexiei, în cele mai multe cazuri.
Actualmente, tulburarea de pronunție (dislalia) și tulburarea de citire
(dislexia) sunt concepute pe o axă continuă și se consideră că aceste
tulburări sunt menținute de deficite la nivelul memoriei de lucru [5].
Memoria de lucru reprezintă capacitatea de a păstra
informația în memoria de scurtă durată pentru a permite altor operații
să se desfășoare, scrie Baddeley (2000). Cea mai evidentă (și des
întâlnită) disfuncție mnezică este dificultatea de a înregistra în
memorie informația la care tocmai ai fost expus, fenomen pe care
majoritatea autorilor, inclusiv Filley, nu îl definesc ca amnezie, ci ca
o disfuncție a memoriei de lucru [apud 1].
Schewell’s (1987) a propus un model cognitiv de procesare a
informației la nivel verbal, luând în considerare aspectele funcționale
și neurofiziologice ale limbajului oral și scris. La nivelul
procesualității limbajului vorbit, modelul propune o interpretare din
perspectiva analizei lingvistice, precum și a producției verbale
propriu-zise, urmărită pe trei blocuri funcționale: input, integrare
centrală și output. Pe parcursul procesualității lingvistice sunt
implicate mecanismele memoriei de lucru, care participă la
îmbinarea informațiilor ce trebuie folosite în timp real într-o sarcină
[4, pp. 33-42].
Având în vedere considerentele expuse mai sus, ne-am propus
să investigăm la preșcolari structurile de limbaj oral, respectiv
tulburările de pronunție în relație cu funcția mnezică.
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Cercetarea constatativă s-a desfășurat pe 80 de preșcolari cu
dislalie polimorfă (lotul D) și 70 de preșcolari tipici (lotul N),
subiecți ce au avut vârsta cuprinsă între 5-6 ani. Ambele categorii de
preșcolari au fost selectate aleatoriu din populația de copii înscriși în
mai multe grădinițe aflate în raza județului Bacău, cu deosebirea că
subiecții din lotul D au fost selectați din efectivele de copii
diagnosticați cu dislalie polimorfă și luați în evidența cabinetelor
logopedice pentru terapie specializată.
Studiul a urmărit să evidențieze dacă există diferențe
semnificative din perspectiva capacității mnezice și a abilităților
lingvistice între preșcolarii tipici și cei care prezintă dislalie
polimorfă.
Administrarea testului Raven (MPC, 2005) a relevat o
structură asemănătoare în ceea ce privește distribuția coeficientului
de inteligență la nivelul celor două loturi, toți subiecții examinați
încadrându-se în limitele normalității dezvoltării intelectuale
(valoarea medie fiind de 100, 92 la lotul D și de 98, 08 la lotul N).
Aplicarea testului Alice Descoeudress pentru determinarea
vârstei psihologice a limbajului a relevat o valoarea medie a vârstei
limbajului foarte apropiată de vârsta cronologică medie la preșcolarii
cu dislalie polimorfă, dar cu o ușoară rămânere în urmă (5,5 ani față
de 5,6 ani) , în timp ce la preșcolarii tipici vârsta medie a limbajului a
înregistrat un avans mai evident (5,9 ani față de 5,5 ani).
Pentru aprecierea capacității de memorie auditivă s-au
delimitat rezultatele obținute de către subiecți la proba de memorare
a cifrelor (serii de cifre) din cadrul testului Alice Descoeudress, iar
pentru evaluarea capacității de memorie vizuală, am propus o probă
de memorare a unor serii de imagini de mărime crescândă (de la 2
până la 6 elemente), urmărind ca seriile de elemente vizuale
memorate să fie reproduse exact în ordinea prezentată. Suplimentar,
subiecții au fost investigați cu o probă de evidențiere a învățării unor
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asociații verbale, în varianta pentru preșcolari [6], care a avut în
vedere memorarea unor liste de cuvinte asociate sau nu pe criteriu
logic, având la bază un suport imagistic (până la opt perechi de
cuvinte pentru fiecare listă).
Din perspectiva capacității memoriei auditive și vizuale,
distribuția rezultatelor indică performanțe net superioare la
preșcolarii tipici (media procentuală este 82,4% la memoria auditivă,
respectiv 86% la memoria vizuală), comparativ cu preșcolarii care
prezintă dislalie polimorfă (media procentuală este 67% la memoria
auditivă și 69,6% la memoria vizuală).
Lot N

Lot D

Medie
brută

Medie
procentuală

Medie
brută

Medie
procentuală

Memorie auditivă

4,12

82,4

3,35

67

Memorie vizuală

4,3

86

3,48

69,6

Asocieri mecanice

5,87

73,37

5,56

69,5

Asocieri logice
5,98
74,75
5,85
73,12
Tabel 1. Valorile medii privind investigarea funcției mnezice
Valorile mediilor brute evidențiază faptul că preșcolarii tipici
au reușit să reactualizeze peste patru elemente înseriate, auditive și
vizuale, în timp ce copiii cu dislalie polimorfă au reușit să redea până
în patru elemente auditive și vizuale, prezentate serial. Analiza
intragrup, atât la preșcolarii tipici, cât și la preșcolarii cu dislalie
polimorfă, a relevat o capacitate mnezică vizuală mai bună decât
capacitatea mnezică auditivă.
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Grafic 1. Valorile medii privind investigarea funcției mnezice
Aplicarea probei de evidențiere a învățării unor asociații
verbale (mecanice și logice) a relevat faptul că cele două categorii de
preșcolari au obținut, în general, performanțe asemănătoare din
această perspectivă, performanțele înregistrate fiind ușor superioare
la proba de învățare a asociațiilor de cuvinte pe baza criteriului logic,
la ambele loturi (mediile procentuale sunt cuprinse între valorile
69,5% și 74,75%). Valorile mediilor brute indică faptul că preșcolarii
din ambele loturi au reușit să reactualizeze până la șase perechi de
cuvinte, atât în sarcina de învățare mecanică, cât și în sarcina de
învățare logică. Rezultatele asemănătoare la această probă s-ar putea
explica prin faptul că abilitățile care vizează procesarea informațiilor
la preșcolari sunt suficient de dezvoltate, astfel încât să permită ca
elementele verbale de asimilat să fie ușor puse în corespundere cu
informațiile din memoria de lungă durată, în cadrul unor expuneri
repetate la stimuli.
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Testul BLT-2, construit pe baza modelului tridimensional al
limbajului propus de Bloom și Lahey (1978), a permis evaluarea
deprinderilor lingvistice primare, la cele două categorii de subiecți,
pe trei domenii de interes: semantică, reguli morfosintactice,
pragmatică.
Axa principală a testului o constituie limbajul expresiv, dar la
nivel semantic au fost înregistrate și performanțele corespunzătoare
limbajului impresiv. Rezultatele obținute la nivel semantic au relevat
faptul că, din punctul de vedere al limbajului expresiv, decalajul
înregistrat este mai mare la preșcolarii cu tulburări de pronunție.
Vocabularul expresiv este mai bine dezvoltat la preșcolarii
tipici (valoarea mediei fiind de 91,33%, față de 74% la preșcolarii cu
dislalie polimorfă), la fel ca și vocabularul receptiv, diferențele fiind
semnificative între cele două loturi din punctul de vedere al însușirii
conținutului limbajului.
Lot N

Lot D

Medie
brută

Medie
procentuală

Medie
brută

Medie
procentuală

Semantic expresiv

38,36

91,33

31,08

74

Semantic receptiv

40,77

97,07

37,88

90,19

Morfosintactic

60,72

84,33

49,08

68,16

Limbaj pragmatic
5,90
98,33
4,67
77,83
Tabel 2. Valorile medii privind abilitățile lingvistice
La nivelul însușirii regulilor morfosintactice implicate în
înțelegerea și utilizarea limbajului (forma limbajului), performanțele
preșcolarilor tipici sunt superioare (valoarea mediei este de 84,33%,
în timp ce la copiii dislalici media este de 68,16%).
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Funcționarea pragmatică a limbajului, derivată din utilizarea
conținutului și a formei limbajului în diferite contexte sociale și de
comunicare, a înregistrat o dezvoltare diferită la cele două categorii
de subiecți, preșcolarii tipici prezentând performanțe superioare la
acest nivel (media având valoarea 98,33%, față de 77,83% la copiii
cu dislalie polimorfă).
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Grafic 2. Valorile medii privind tipurile de abilități lingvistice
Prin aplicarea testului t de comparare a mediilor pe eșantioane
independente, pe aspectele investigate au fost delimitate o serie de
diferențe semnificative între cele două eșantioane de subiecți, la
pragul de referință p< 0,05 și la o valoare de 148 a gradelor de
libertate (df).
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Levene' Sig.
s Test
(F)
Memorie numere .020 .887

t-test

df

-5.103

148

.000

.99

Memorie imagini

.826

.365

-4.691

148

.000

.91

Asocieri mecanice

.204

.653

.309

148

.758

.06

Asocieri logice

2.023

.206

.101

148

.920

.02

Semantic-expresiv 3.448

.172

5.275

148

.000

1.09

Semantic-receptiv 3.160

.084

3.575

148

.001

.74

3.011

.188

4.326

148

.000

.89

Limbaj pragmatic 3.376

.072

3.428

148

.001

.71

Morfosintactic

Sig. (2- d Cohen
tailed)

Vârsta limbajului 2.606 .119 3.558 148 .001
.82
Tabel 3. Valorile testului t, testului F și ale indicatorului d Cohen
Din perspectiva capacității de memorare a elementelor seriale
auditive și vizuale, s-au obținut valori semnificative ale testului t, atât
la memoria cifrelor (t= - 5,103; p= 0), cât și la memoria imaginilor
(t= - 4,691; p= 0). În aceste cazuri, valorile testului Levene sunt
nesemnificative (la p=0,887, respectiv p=0,365), iar ale celor două
loturi satisfac condiția de omogenitate a varianțelor.
În ceea ce privește capacitatea de memorare mecanică și
logică a unor perechi de cuvinte, s-au obținut valori nesemnificative
ale testului t (t= 0.309 și p=0,758 la asocierile mecanice, respectiv t=
0.101 și p=0,920 la asocierile logice), ceea ce indică faptul că nu s-au
delimitat diferențe semnificative între cele două categorii de
preșcolari, din perspectiva capacității de asociere verbală mecanică și
logică. Menționăm faptul că valorile testului F (Levene) au fost
nesemnificative în aceste cazuri (la p=0,653, respectiv p=0,206),
varianțele celor două loturi fiind egale.
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Din punctul de vedere al abilităților lingvistice, precum și al
vârstei psihologice a limbajului, au fost obținute numai valori
semnificative ale testului t (valorile lui t fiind cuprinse între 3,428 și
5,275, iar pragurile de semnificație între 0,001 și 0). În toate aceste
cazuri valorile testului F (Levene) au fost nesemnificative (pragurile
de semnificație fiind cuprinse între 0,072 și 0,206), indicând faptul că
varianțele celor două loturi sunt omogene.
Rezultatele obținute prin aplicarea testului t pentru eșantioane
independente, au fost completate prin calcularea indicatorului d
Cohen, aplicând formula pentru grupe inegale, în vederea decelării
mărimii efectului între prezența dislaliei polimorfe și capacitatea
mnezică, respectiv abilitățile lingvistice la preșcolarii mari.
Din perspectiva capacității de memorie auditivă și vizuală,
valorile indicatorului d Cohen indică faptul că prezența dislaliei
polimorfe are o influență puternică asupra capacității mnezice
auditive și vizuale, d Cohen având valorile 0,99 (memoria
numerelor), respectiv 0,91 (memoria imagilor). În cazul capacității
de asociere verbală mecanică și logică, nu s-au delimitat valori
semnificative ale indicatorului d Cohen, valorile înregistrate fiind de
0,06, respectiv 0,02, ceea ce evidențiază performanțe asemănătoare
la cele două categorii de preșcolari, atât din perspectiva capacității de
memorare mecanică, cât și din cea a memorării logice, a unor perechi
de cuvinte.
În privința abilităților lingvistice, analizate multinivelar
(semantic, morfosintactic, pragmatic), au fost înregistrate valori
semnificative ale indicatorului d Cohen la toate tipurile de abilități
lingvistice. Din punctul de vedere al exprimării unor noțiuni de bază,
valoarea d Cohen a fost de 1,09, ceea ce denotă o influență foarte
puternică a dislaliei polimorfe asupra capacității de exprimare
verbală la preșcolari. În cazul înțelegerii unor noțiuni de bază,
valoarea d Cohen a fost de 0,74, ceea ce indică o influență de nivel
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mediu a dislaliei polimofe față de capacitatea de comprehensiune
verbală la preșcolari. În ceea ce privește abilitățile morfosintactice,
valoarea d Cohen calculată este de 0,89, prin aceasta evidențiidu-se o
influență puternică a dislaliei poliforme asupra capacității de
exprimare morfo-sintactică. Din punctul de vedere al limbajului
pragmatic, indicatorul d Cohen a fost de 0,71, ceea ce denotă o
influență de nivel mediu a dislaliei polimofe față de abilitățile
lingvistice la nivel pragmatic la preșcolarii investigați.
De asemenea, calcularea indicatorului d Cohen pentru vârsta
psihologică a limbajului (cu valoarea 0,82) a relevat faptul că există
o influență puternică a dislaliei polimorfe asupra structurilor
lingvistice la preșcolar.
În ansamblu, analiza intergrup a relevat o capacitate de
reținere a elementelor seriale (auditive și vizuale) semnificativ mai
dezvoltată la preșcolarii tipici, comparativ cu preșcolarii care au
dislalie polimorfă. Putem spune că deficitele memoriei de lucru sunt
mai accentuate la nivel fonologic și mai puțin la nivel imagistic, la
copiii care prezintă dislalie polimorfă. Pe de altă parte, abilitățile
lingvistice au fost semnificativ superioare la preșcolarii tipici,
comparativ cu cei care au dislalie polimorfă, ceea ce evidențiază
influența negativă a deficitului fonologic asupra dezvoltării
limbajului la celelalte nivele: semantic, morfosintatic, pragmatic.
Ipoteza cercetării a urmărit să delimiteze dacă există diferențe
semnificative din perspectiva capacității mnezice și a abilităților
lingvistice între preșcolarii tipici și cei care prezintă dislalie
polimorfă. Așadar, în urma rezultatelor obținute, se poate spune că
ipoteza cercetării se confirmă doar pentru capacitatea de memorare
auditivă și vizuală și se infirmă din perspectiva capacității de
memorare verbală mecanică și logică a unor perechi de cuvinte.
Această constatare se poate explica, la cele două loturi de subiecți,
prin faptul că abilitățile intelectuale au o dezvoltare similară și susțin
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eficient fixarea și reproducerea unor perechi de cuvinte, atât logic,
cât și mecanic.
În concluzie, rezultatele obținute în acest studiu pledează
pentru o intervenție mai complexă în cazul copiilor care se confruntă
cu tulburări de pronunție, în sensul că programele de corectare a
tulburărilor de pronunție la preșcolari pot fi eficientizate prin
intervenții psihologice centrate pe dezvoltarea memoriei de lucru
(auditive și vizuale), asigurând în pespectivă un mai bun debut
școlar, prin evitarea instalării unor perturbări la nivelul funcționării
structurilor limbajului scris.
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CONDIȚII PSIHOEDUCAȚIONALE
ALE STĂRII DE BINE LA ELEVI
CIBOTARU SIMONA-ANDREEA, doctorandă
Abstract
I propose in this paper a very brief theoretical approach of the
well-being in order to reconstitute an explanatory edifice that
justifies and promotes the valorization of well-being in the school
environment.
The analysis has outlined priorities for optimizing the wellbeing of pupils by ensuring the following psycho-educational
conditions: 1) developing creative activities, 2) promoting equal
opportunities, and 3) taking part in decision-making, all of which
increase well-being in the school environment.
Keywords: well-being, school environment, friendly
atmosphere, active learning, creative activities, positive approach.
Adnotare
Propunem, în prezenta lucrare, o foarte succintă abordare
teoretică a stării de bine, în scopul reconturării unui edificiu
explicativ care să justifice și să promoveze valorificarea stării de
bine în mediul școlar.
Analiza întreprinsă a conturat ca priorităţi pentru optimizarea
stării de bine a elevilor asigurarea următoarelor condiții
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psihoeducaționale: 1) dezvoltarea activităţilor creative; 2)
promovarea oportunităţilor egale; 3) participarea la luarea
deciziilor – toate acestea ducând la creșterea stării de bine în
mediul școlar.
Cuvinte-cheie: stare de bine, mediu școlar, atmosferă
prietenoasă, învățare activă, activități creatoare, abordare pozitivă.
Starea de bine a ființelor umane are calitatea de a fi flexibilă,
fiind modelată conform structurii unice a fiecărei persoane și, de
asemenea, are calitatea de a se transforma conform factorilor care o
influențează: vârstă, sex, contexte sociale și demografice, educație,
familie, întâmplări, nevoi, dorințe, grad de dezvoltare personală.
Siegel și Hartzell [6] afirmă că starea de bine este un indicator
al calității vieții și, în funcție de durata și de intensitatea stării de
bine, putem să caracterizăm modul în care existența noastră ca ființe
umane este de o calitate mai bună sau mai puțin bună. Momentul în
care deviza ,,Trăiește clipa!” este completată de un echilibru
conștientizat al excesului și al prudenței, al fanteziei și al realității, a
ceea ce ne dorim și a ceea ce ne putem oferi, într-un mod care, la
prima vedere, poate fi perceput ca utopic, în acel moment, în mod
paradoxal, se intră pe calea stării de bine, pe drumul unei existențe
bogate și împlinite, pe drumul evoluției și al dezvoltării.
În 2014, psihologul Ion Negură susținea că fiecare dintre noi
„măcar o dată, măcar o dată în viața lui”, vorba unui cântec mai
vechi, a trăit momente de beatitudine și extaz, de încântare profundă
față de clipa trăită, a cărei amintire este durabilă și rămâne un fel de
reper a ceea ce ar trebui să fie viața [5].
Autorii Atkinson și Hilgard [1] afirmă că atunci când se
produce un eveniment pe care l-am dorit (de exemplu, o iubire),
trăim bucuria și atingem starea de bine.
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Cercetătorii Șt. Cojocaru și colaboratorii săi, într-un studiu,
elaborat cu sprijinul HOLST și UNICEF, arată că, dacă mergem mai
departe în încercarea de a explica starea de bine, ne imaginăm că
pentru a trăi această stare trebuie să avem acces la claritatea sensului
existenței noastre și, chiar dacă pentru unele persoane pare că este o
resursă greu de accesat, spre surpriza acestora, se poate afirma că
este resursa cea mai la îndemână ființei umane, resursă condiționată
însă de un exercițiu interior prin care este necesar să se
conștientizeze realitatea și relația ei cu imaginația noastră. Dacă
resursa este la îndemâna oricui, exercițiul este, uneori, obținut cu un
oarecare efort, pentru că, de cele mai multe ori, pentru moment, pare
mai simplu să fugim de realitate, dar pe termen lung, fiecare evadare
din fața realității crește riscul de a rămâne prizonieri într-o lume
imaginară, mică și limitată, fără multe conexiuni cu lumea în care
trăim [3].
Myla și Kabat-Zinn ajung la concluzia că realitatea și relația
noastră cu realitatea, precum și exprimarea interiorului nostru în
realitatea din viața de zi cu zi pot fi câteva din secretele stării de
bine. Să zâmbești, să râzi, să te bucuri, să accepți, să ceri, să primești,
să dăruiești, să iubești, să lași ființa ta să fie înconjurată de dragoste
si de tot ceea ce îți face bine, să alergi, să te miri, să îți lași gândurile
să zboare în cuvinte, în culori, în sunete, să acționezi, să simți, să
guști, să miroși parfumul florilor, să ai grijă de tine, să ai grijă de cei
din jur....și multe, multe altele care, luate toate sau separat, pot face
parte din secretele stării de bine. Și cel mai important lucru este că tu
ești cel care poate face ca această stare să existe, starea de bine ești
TU ! Starea (emoția) este indicatorul care poate fi asociat nu numai
performanței, dar și unei stări de bine, care poate fi numită pretențios
chiar fericire [4].
La ce anume te ajută să ai o stare mai bună și o energie
pozitiva?
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- Să fii mai fericit;
- Să ai un management al timpului mai bun;
- Să generezi rezultate profesionale remarcabile;
- Să-ți atingi obiectivele;
- Să muncești mai eficient, cu rezultate mai bune;
- Să ai o viață personală mai bună.
În starea de bine a copilului, școala joacă un rol important: în
școală are loc dezvoltarea caracterului copiilor și al tinerilor și
interrelaționarea lor, scoala asigură starea de bine, individuală și
colectivă.
Mediul psihosocial școlar se referă la mediul social, la relațiile
interpersonale din școală și la felul în care elevii și personalul
interacționează, de asemenea, se referă și la experiența elevilor
referitoare la procesul de învățare [2].
A fost demonstrat faptul că mediul fizic, cel social și cel
emoțional în care personalul și elevii petrec o mare parte din fiecare
zi, poate afecta sănătatea lor fizică, emoțională și mentală și starea de
bine, influențând și rata abandonului școlar.
Se apreciază că mediul şcolar poate spori bunăstarea socială,
emoţională şi capacitatea de învăţare când:
• este cald, prietenos şi recompensează învăţarea;
• promovează în special cooperarea şi mai puţin competiţia;
• oferă susţinere şi facilitează comunicarea deschisă;
• încurajează activităţile creative;
• încurajează dezvoltarea de proceduri şi regulamente care
interzic pedeapsa fizică şi promovează interacţiunea non-violentă pe
terenul de joacă, în clasă şi între personalul şcolii şi elevi, prevenind
în felul acesta pedeapsa fizică, agresivitatea, hărţuirea şi violenţa [2],
[3].
Un mediu psihosocial şcolar sănătos este deopotrivă benefic
pentru profesori, pentru elevi, pentru familii şi pentru comunitate.
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Au fost analizate următoarele arii:
a) Asigurarea unei atmosfere prietenoase, recompensatoare şi
încurajatoare. Profesorii sunt factorul cel mai important în
crearea unei atmosfere eficiente și incluzive. Copiii au o
capacitate înnăscută de a învăța, dar această capacitate poate
fi compromisă și, uneori, distrusă. O școală prietenoasă
recunoaște, încurajează și sprijină capacitățile în creștere ale
copiilor care învață. Şcoala trebuie să reprezinte un mediu
prietenos şi sigur de muncă şi joacă. Rolul profesorului
include grija pentru bunăstarea psihică a elevilor [3].
Climatul şcolar a fost identificat ca una dintre cele mai
importante trăsături ale unei şcoli. Când atmosfera din şcoală
este neprietenoasă, îngrijirea nu este atentă, lipseşte
încurajarea şi recompensarea, sănătatea mentală atât a
elevilor, cât şi a profesorilor poate fi afectată în mod advers.
Impactul unei atmosfere neprietenoase este în mod particular
dăunător, dacă persistă o perioadă mai lungă de timp.
Se observă că, din perspectiva profesorilor, şcoala asigură în
mare măsură un climat adecvat, dar din perspectiva elevilor,
cerinţele pentru asigurarea unei atmosfere prietenoase,
recompensatoare şi încurajatoare sunt acoperite într-o mai
mică măsură. Rezultatele obţinute de studiile UNICEF relevă
necesitatea ca, la nivel general, şcolile să-şi revizuiască o
serie de aspecte legate de această arie calitativă şi să
stabilească mecanisme eficiente de feedback între profesori şi
elevi, pentru identificarea deficienţelor şi pentru stabilirea de
măsuri de corectare [3].
b) Susţinerea cooperării şi învăţării active. Cojocaru și col. [3]
ajung la concluzia că atunci când elevii cooperează,
încadrarea în învingători şi învinşi este mai puţin evidentă şi,
prin urmare, se evită umilirea consecutivă a celor consideraţi
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rataţi. Prin această metodă pot beneficia, în mare măsură,
elevii cu dificultăţi de învăţare şi cei din comunităţi
dezavantajate. Atunci când elevii primesc, în mod constant,
mesajul că sunt rataţi, dorinţa lor de a reuşi se erodează. Când
elevii cooperează în procesul de învăţare, implicarea în
rezolvarea sarcinilor este mai mare, se reduc diversiunile şi se
utilizează o parte mai mare din timp pentru instruire. Copiii
sunt capabili să se ajute între ei mult mai mult, atât cei cu un
nivel mai scăzut, cât şi cei cu un nivel mai înalt al realizărilor
beneficiază deopotrivă, iar munca elevilor devine mai atentă,
mai aprofundată şi mai bine prezentată. Rezultatele observate
de-a lungul timpului punctează necesitatea unei mai atente
implementări a procedurilor de învăţare. Tehnicile active de
învăţare, cum ar fi jocul de roluri, proiectele şcolare
/comunitare, proiectele de cercetare bazate pe anumite teme,
ar putea fi noi pentru unii profesori şi, prin urmare, se impune
formarea acestora pentru dobândirea de abilităţi şi pentru
încrederea în folosirea lor.
c) Interzicerea pedepsei fizice şi a violenţei. Pedepsirea fizică a
elevilor în şcoală este inacceptabilă pentru buna sănătate
mentală. Violenţa faţă de elevi, în forma pedepsei corporale,
poate fi sancţionată legal, fiind văzută ca o formă de abuz al
copilului. Pedeapsa corporală este inadmisibilă, deoarece nu
numai că nu dă rezultate, suprimând doar pentru o perioadă
scurtă comportamentul nedorit, dar creează, pe de altă parte,
o atmosferă de teamă care nu este favorabilă învăţării [9].
Existenţa unor reguli clare şi corecte şi aplicarea lor cu
consecvenţă este vitală pentru menţinerea disciplinei.
Rezultatele denotă necesitatea creării de oportunităţi pentru
ca profesorii să poată dobândi cunoştinţe şi deprinderi care să
le permită să facă faţă violenţei la diverse niveluri, mergând
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de la agresiunea verbală, de tipul poreclelor şi rumorii în
clasă, până la intervenţia în cadrul unor încăierări.
d) Intoleranţa faţă de agresivitate, hărţuire şi discriminare.
Copiii au dreptul fundamental de a se simţi în siguranţă la
şcoală şi de a fi scutiţi de asuprire, umilire intenţionată şi
pericole potenţiale cauzate de intimidare şi hărţuire. Deşi
majoritatea cercetărilor în acest domeniu s-au axat pe studiul
personalităţii intimidatorilor şi victimelor, multe progrese în
această direcţie pot fi realizate prin schimbarea modului de
organizare a şcolii şi prin ajustarea atitudinii colective şi a
atmosferei generale, cu scopul prevenirii hărţuirii şi
intimidării, atitudinea profesorilor având efecte importante în
descurajarea acestora. Neluând atitudine în cazul plângerilor,
profesorii contribuie sau chiar cresc teama celor care sunt
ţinta atacurilor [3]. Se impune discutarea în mod deschis a
problemei şi conceperea unui plan clar de acţiune pentru a
contracara intimidarea, hărţuirea şi consecinţele lor. Părinţii
trebuie încurajaţi să lucreze în parteneriat cu profesorii pentru
a preveni escaladarea la o serie de comportamente
indezirabile. Profesorii trebuie să sesizeze schimbarea de la
tachinarea în joacă, la insultă, să fie capabili să contracareze
agresiunea fizică de îndată ce devine evidentă. Mentori din
rândul elevilor pot să-şi asume responsabilitatea pentru
integrarea în şcoală a nou-sosiţilor şi a celor singuratici.
Creşterea capacităţii şi a motivării elevilor pentru cooperare
poate conduce la reducerea agresivităţii în şcoală.
Intervenţiile de succes necesită ameliorări marcante ale
climatului şcolar, în special în termenii ordinii şi disciplinei,
ai întăririi atitudinilor pozitive faţă de şcoală şi muncă, pentru
reducerea numărului de victime, injurii, traume emoţionale şi
comportamente antisociale de tipul vandalismului [9].
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e) Dezvoltarea activităţilor creative. În consolidarea procesului
de învăţare, odihna şi relaxarea joacă un rol important.
Recreaţiile asigură elevilor oportunitatea schimbului
informaţional, timpul liber fiind vital în dezvoltarea
imaginaţiei elevilor. Este important ca şcoala să asigure
oportunităţi, facilităţi şi timp pentru învăţarea unor
meşteşuguri şi arte, precum şi condiţii în care elevii să poată
acţiona fără presiunea performanţei sau a evaluării. Este aria
şcolară care a obţinut cele mai mici scoruri, atât din partea
profesorilor, cât şi a elevilor, ceea ce denotă faptul că nu sunt
asigurate într-o măsură suficientă locuri de joacă şi
oportunităţi de dezvoltare a capacităţilor creative ale elevilor.
Se impune ca şcolile să analizeze aceste aspecte şi să caute
modalităţi de ameliorare. Idei simple, cu costuri reduse, cum
ar fi utilizarea pietrelor, a marcajelor colorate pentru
delimitarea unor locuri destinate diverselor jocuri, pot fi
deopotrivă distractive şi eficiente în acest scop. Solicitarea de
idei, în acest sens, din partea elevilor poate aduce soluţii
novatoare, simple, eficiente şi agreate de către aceştia.
f) Legătura dintre şcoală şi familie, prin implicarea părinţilor.
De asemenea, Myla și Kabat-Zinn [4] afirmă că implicarea
părinţilor în activităţile şcolare şi luarea deciziilor este un
pilon esenţial al şcolilor care promovează sănătatea şi
atmosfera prietenoasă. Atunci când începem să aducem starea
de atenție și de prezență conștientă (mindfulness) în viețile
noastre și în parentaj, această conștientizare ne poate conduce
la reexaminarea și la punerea la îndoială a multor ipoteze
fundamentale care, de obicei, sunt considerate ca de la sine
înțelese. Conform opiniei autoarei M. Balica [2], o funcţie
importantă a sistemului de învăţământ este să ofere asistenţă
familiilor pentru a-şi ajuta copiii să devină membri productivi
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şi stabili din punct de vedere emoţional şi social ai
comunităţii. Deşi predarea este de importanţă primară pentru
învăţare, nu este posibil să se ignore familia din care provine
copilul, fără ca aceasta să genereze riscuri potenţiale ale
învăţării eficiente. Este important ca şcolile să-şi revizuiască
politicile în acest domeniu, pentru a întări relaţia dintre
familie şi şcoală. Având informaţii referitoare la situaţia
familială şi la necesităţile copilului, profesorii îl pot înţelege
mai bine şi îşi pot adapta modul de predare, iar probabilitatea
de a-i ignora tradiţiile şi valorile deprinse în familie, ducând
în felul acesta la contradicţii, conflicte şi nefericire, este mult
redusă. Absenţa contactului dintre şcoală şi familie duce la
trecerea neobservată a problemelor şi schimbărilor majore din
viaţa copilului, în timp ce un climat pozitiv în şcoală şi o
relaţie bună între şcoală și familie vor asigura mediul
favorabil pentru dezvoltarea unor niveluri ridicate de
autoîncredere şi stimă de sine.
g) Promovarea oportunităţilor egale de participare la luarea
deciziilor. Şcolile prietenoase şi promotoare ale sănătăţii
asigură elevilor suportul emoţional şi social şi îi ajută să
dobândească încrederea de a vorbi liber despre şcoală şi
despre viaţa lor în cadrul acesteia. Printr-o contribuţie la
modul de organizare şi de funcţionare a şcolii, copiii găsesc
şcoala mai atractivă şi mai prietenoasă. Dacă profesorii
consideră că şcoala promovează într-o măsură destul de mare
oportunităţi egale în luarea deciziilor, elevii sunt de părere că
implicarea lor este redusă în acest domeniu, scorul fiind unul
dintre cele mai scăzute [3]. Profesorii trebuie să realizeze că o
componentă importantă a stării emoţionale şi sociale a unei
persoane este sentimentul acceptării ei aşa cum este.
Sentimentul excluderii sau al inegalităţii (îndeosebi pentru
87

motive ce nu ţin de controlul personal) este dăunător pentru
stima de sine şi demnitate. Elevii care sunt trataţi ca egali şi
cred în şansa lor de a avea succes ca oricare altă persoană, nu
au numai o probabilitate mai mare de a-şi valorifica
potenţialul intelectual, dar îşi vor preţui şcoala pentru mediul
prietenos şi de susţinere şi vor fi mai toleranţi cu cei care sunt
„diferiţi”. Şcolile trebuie să-şi găsească propriile modalităţi
de recunoaştere şi de primire a elevilor cu apartenenţă etnică,
religioasă şi culturală diferită, ca şi a celor cu necesităţi
speciale, a săracilor şi orfanilor.
În mod unanim, profesorii apreciază următoarele priorități
pentru ameliorarea mediului psihosocial şcolar:
a) Susţinerea cooperării şi a învăţării active;
b) Dezvoltarea activităţilor creative;
c) Asigurarea unei atmosfere prietenoase, recompensatoare şi
încurajatoare.
Elevii, la rândul lor, apreciază ca priorități pentru ameliorarea
mediului psihosocial următoarele:
• Susţinerea cooperării şi învăţării active;
• Dezvoltarea activităţilor creative;
• Promovarea oportunităţilor egale şi participarea la luarea
deciziilor.
În concluzie, menționăm că analiza întreprinsă a conturat ca
priorităţi pentru ameliorarea mediului psihosocial şcolar, deopotrivă
din perspectiva elevilor şi a profesorilor: 1) dezvoltarea activităţilor
creative; 2) promovarea oportunităţilor egale; 3) participarea la
luarea deciziilor – toate acestea ducând la creșterea stării de bine în
mediul școlar.
Avantajele unui mediu şcolar pozitiv constau în bunăstarea şi
fericirea, întărirea sentimentului de apartenenţă şi o mai bună calitate
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a vieţii celor implicaţi în procesul instructiv-educativ. Indirect, acesta
poate avea ca rezultat performanţe academice mai bune. De
asemenea, poate modifica unele aspecte negative ale vieţii şcolare
prin reducerea intimidării şi hărţuirii, a injuriilor şi a absenteismului
şcolar.
Pentru a fi creativi, copiii trebuie să se simtă în siguranţă din
punct de vedere emoţional. Copiii sunt exploratori prin natură, dar
pentru a fi creativi, ei au nevoie de un mediu propice. Îndrăzneala de
a face ceva diferit sau într-un mod nou este inima creativităţii. Copiii
au nevoie de experienţe pozitive, de spaţiu personal pentru a fi
singuri cu ei înşişi şi, în acelaşi timp, au nevoie de sentimentul de
conexiune cu alte persoane, în special cu cei care sunt importanţi
pentru ei emoţional, pentru a putea atinge sentimentul stării de bine.
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3.

4.
5.
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FORMAREA CAPACITĂȚILOR DE AUTOREGLARE A
ACTIVITĂȚII COPIILOR CU TULBURĂRI DIN SPECTRUL
AUTIST
CODREANU ANA, doctorandă
Abstract
This article presents the main thesis concerning the
importance of building self-regulatory capacities for activities and
create necessary abilities to socially integrate the children with
handicap from the autistic spectrum.
This subject is very addressed presently on the national and
international scale.
It mainly targets the development of functional
communication skills in order to facilitate the child's integration in
various circumstances and different environments.
The interdisciplinary nature of the approached subject covers
the special psychopedagogy field with hints to educational and
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psychiatric fields, evaluation and intervention, language and
communication psychology, the child abnormal development, and in
critical situations of malfunction in the communicational process.
Keywords: autism, psychological development, integration
technics, psychopedagogic approach.
Adnotare
Articolul prezintă argumente privind importanța formării
capacităților de autoreglare a activităților și a formării de abilități
necesare pentru integrarea socială a copiilor cu dezabilități din
spectrul autist. Abordarea acestui subiect este de o mare actualitate
la nivel naţional şi internaţional. Aceasta este orientată pe
dezvoltarea unor competenţe de comunicare funcţională menite să
faciliteze o bună integrare a copilului în medii şi contexte diferite.
Caracterul interdisciplinar al subiectului abordat acoperă domeniul
psihopedagogiei speciale, cu conotaţii în sfera domeniului
educaţional și psihiatric, a evaluării şi intervenţiilor, a psihologiei
limbajului şi comunicării, a dezvoltării atipice a copilului, în situaţii
critice de disfuncţionalitate a procesului de comunicare.
Cuvinte-cheie: autism, dezvoltare psihică, tehnici de
integrare, metode de abordare psihopedagogică.
Actualitatea cercetării rezultă din creșterea tot mai mare a
numărului copiilor cu tulburări din spectrul autist. Statisticile
internaționale arată că TSA este o formă prevalentă a dereglărilor de
dezvoltare. În 2012, în SUA, Centrul de Control și Prevenire a
Afecțiunilor/bolilor, Rețeaua de Monitorizare a Autismului și a
Tulburărilor de Dezvoltare (Centers for Disease Control and
Prevention, Autism and Developmental Disabilities Monitoring
Network) au estimat că unu din 88-110 copii este identificat cu
TSA; tulburarea apare în aceeaşi măsură în familii aparţinînd tuturor
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raselor, etniilor și grupurilor socioeconomice; prevalenţa la băieţi
este de cinci ori mai mare decît la fete [3, p. 21].
În ultimele decenii, procesele metacognitive au stârnit un real
interes în cercul lumii ştiinţifice, fapt ce a determinat lansarea a
numeroase ipoteze şi teorii în acest sens. Astfel, prin intermediul
ipotezei Theory of mind (ToM) s-a încercat oferirea unei explicaţii
coerente, integrate şi comprehensive a principalelor probleme de
natură socială, cognitivă şi comunicativă, caracteristice persoanelor
cu TSA (Frith, 1989). În opinia autorilor (Baron-Cohen, Leslie şi
Frith, 1985), lipsa unor abilităţi metacognitive explică
comportamentele de retragere şi evitare, precum şi deficitele
sesizabile în sfera procesului de interacţiune şi reciprocitate socială.
Cu toate acestea, s-a remarcat faptul că nu toate persoanele cu autism
indică o lipsă a abilităţilor metareprezentaţionale (Eisenmajor, Prior,
1991; Bawler, 1992), iar această constatare duce la diminuarea
argumentelor care au susţinut că Theory of Mind oferă explicaţiacheie în cazul mecanismelor ce declanşează autismul.
În aceste condiţii, cercetările ulterioare au venit cu o serie de
ipoteze alternative, dintre care cele mai relevante sunt deficitele
funcţiei executive sau ipoteza „gândirii oarbe” (Mind-Blindness)
[apud 2, p. 28]. Concordant teoriei slabei coerenţe centrale, Uta Frith
(1989) a lansat ipoteza existenţei unui stil cognitiv-perceptual
specific acestei tulburări, descris ca o capacitate limitată de a înţelege
contextul. În consecinţă, procesarea este caracterizată de un
dezechilibru specific ce împiedică integrarea informaţiei la nivele
superioare, pentru a-i oferi o semnificaţie adecvată contextului
(Happe, 1997), fapt ce determină ca percepţia persoanelor cu TSA să
fie, mai degrabă, fragmentară, caracterizată printr-o tendinţă de
separare, decât una orientată spre a obţine o coerenţă (Noens şi van
Beckelaer-Onnes, 2005). În pofida numeroaselor dovezi ştiinţifice
care au surprins, în cazul persoanelor cu TSA, o slabă capacitate de
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generalizare şi de prelucrare a contextului, încă nu s-a ajuns la un
consens cu privire la validarea teoriei, existând studii care infirmă
ipoteza (Ozonoff, Strayer, McMahon şi Filloux, 1994) [13, p. 45,
56], [17, p. 13].
Cu ajutorul intervenţiilor psihopedagogilor, precum și al unui
tratament administrat precoce și intensiv, majoritatea copiilor își
îmbunătăţesc capacitatea de a relaţiona cu alţii, de a comunica și de a
se autoîngriji pe măsură ce cresc [8, p. 13].
Majoritatea copiilor cu autism prezintă manifestări din acest
spectru și la maturitate. Pronosticul depinde de severitatea
simptomatologiei iniţiale şi de alţi factori, precum aptitudinile
lingvistice (de ex., prezenţa limbajului expresiv) şi nivelul intelectual
general. Astfel, pronosticul cel mai favorabil îl au copiii cu un nivel
intelectual normal, cu abilități lingvistice funcționale, care prezintă
comportamente sau simptome bizare reduse. Diagnosticat precoce şi
integrat într-un program de intervenţie terapeutică încă de la vârsta
de 2-3 ani, un copil cu autism are şanse mari de a însuşi abilităţi de
comunicare şi de relaţionare care să-i permită o viaţa firească, alături
de ceilalţi. Predictoarele bunelor rezultate sunt: vârsta de
diagnosticare și de tratament timpurii, lipsa tulburărilor cognitive,
prezența timpurie a abilităților verbale și nonverbale, prezența
abilităților sociale [1, p. 6].
Profilul special de dezvoltare al copilului cu autism determină
o abordare specială în plan psihosocial şi educațional.
Intervenția educațională include terapii comportamentale,
precum Terapia comportamentală aplicată (Applied Behavioral
Analysis, ABA), TEACCH (Treatment and Education of Autistic and
related Communication handicapped Children), Sistemul de
comunicare prin schimbare de imagini (Picture Exchange
Communication System, PECS) și de abilitare (terapia ocupațională
și fizică, terapia de comunicare) [18, p.112].
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Unul dintre mijloacele de normalizare a acestor categorii de
copii este incluziunea în școala de cultură generală. În acest scop, au
fost elaborate acte normative internaționale, care recomandă oferirea
şanselor egale de educaţie tuturor copiilor, indiferent de problemele
lor psihice sau sociale, având dreptul la servicii multidisciplinare
individualizate [11, p. 7].
Cercetările din ultimele decenii s-au axat pe tendința de a
fundamenta teoretic importanța incluziunii elevilor cu CES în școala
de cultură generală, demonstrând impactul acestui fenomen asupra
integrării sociale și profesionale a acestei categorii de persoane.
Cunoașterea dinamicii dezvoltării copiilor în diverse condiții
deschide noi soluții de creare a mijloacelor optime pentru incluziune,
instruire, educație, oglindite în cercetările internaționale întreprinse
de Binet A., Simon T., Klump K. L., Kashy D. A., Chiva M.,
Rutschmann Y., Dool E. A., Gelder M., Gath D., Mayou R., Golu P.,
Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, Ionescu S., Kanner L., Kulsar
T., Kupfer D.J., Tredgold A. F., Verza E, Vrășmaș E., Vîgotski L.,
Lebedinski V. V., Lebedinskaia C. S., Morgaceova E. N. etc.
Importanța acordată fenomenului incluziunii elevilor cu TSA în
școala de cultură generală din Republica Moldova este confirmată de
cercetări aferente fenomenului în cauză, axate pe anumite direcții și
categorii de subiecți: parteneriatul familie – echipa multidisciplinară
– comunitate, în contextul educației incluzive (Racu A., Botnari V.,
Potîng A., Eşanu R.); clasificarea și incluziunea școlară a copiilor cu
tulburări intelectuale, devianţa juvenilă (Bucun N., Savca L.,
Zubenschi E.); adaptări curriculare şi evaluarea progresului şcolar în
contextul educaţiei incluzive [18, p. 3, 42, 105].
Modalitatea de şcolarizare a copiilor cu autism este o
problemă de mare actualitate atât în Republica Moldova, cât și în
lume şi care generează multiple controverse în rândul specialiştilor şi
al personalului didactic, precum şi al părinţilor. Actualmente, s-a
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ajuns la concluzia că şcolarizarea acestor copii este necesară, cu
adaptarea stilului educaţional potrivit particularităţilor tulburării. Iar
formarea capacităților de autoreglare a activității copiilor cu tulburări
din spectrul autist la o vârstă cât mai timpurie este indispensabilă
pentru un pronostic cât mai favorabil [10, p. 56].
La elaborarea acestora, vor fi aplicate doua tehnici
terapeutice:
1. ABA (Applied Behavioral Analysis): ABA este o metodă
care se bazează pe teoria comportamentală şi care foloseşte
principiul recompensei de tip pozitiv şi negativ, urmărind
întărirea comportamentelor dorite (pozitive) şi dispariția
comportamentelor nedorite (negative). ABA este o metodă ce
trebuie aplicată de o echipă de terapeuţi, coordonaţi la rândul
lor de un supervizor care are formare specifică în această
metodă. Această metodă ajută copilul pe următoarele arii:
creşte frecvenţa comportamentelor dezirabile, prin
recompensarea acestora; menţine anumite comportamente
necesare în modelul social; generalizează şi transferă
comportamente dintr-un mediu în altul şi dintr-o situaţie în
alta; reduce comportamentele stereotipe care ar putea afecta
învăţarea şi interacţiunea socială.
2. PECS (Picture Exchange Communication System): este o
metodă care facilitează şi/sau mijloceşte comunicarea
copilului cu autism. Are la bază comunicarea prin intermediul
obiectelor, al fotografiilor sau pictogramelor (în funcţie de
nivelul de dezvoltare a copilului). Copilul trebuie să aibă un
set de obiecte, fotografii/pictograme care simbolizează
obiectul sau acţiunea dorită. Când doreşte ceva, el va arăta
unui adult (părinte sau terapeut) obiectul/pictograma/
fotografia. Pentru a putea fi introdus acest sistem, copilul
trebuie să aibă capacitatea de a iniţia o situaţie de comunicare
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şi capacitatea de reprezentare a obiectului, în sensul de a-l
recunoaşte în fotografie sau pictogramă. Această metodă
dezvoltă comunicarea şi creşte şansele apariţiei limbajului
expresiv.
Aplicarea acestor metode are ca scop formarea capacităților
de autoreglare a activității copiilor cu tulburări din spectrul autist,
în special, urmatoarele:
a) Se presupune că, în urma parcurgerii a 24-48 de luni de
aplicare a terapilor, I.Q.-ul subiectilor, depistat la testare, va creste;
b) Se presupune că, în urma parcurgerii a 24-48 de luni de
aplicare a terapiei PECS, ABA, ponderea ajutorului acordat de catre
tutore pentru achiziția de noi deprinderi a subiecților se va reduce;
c) Se presupune că, în urma parcurgerii a 24-48 de luni de
aplicare a terapiei PECS, ABA, se va accelera ritmul de achizitionare
a noilor abilitati;
d) Se presupune că, în urma parcurgerii a 24-48 de luni de
aplicare a terapiei PECS, ABA, se va observa o ameliorare
comportamentala – achiziția de comportamente adecvate; reducerea
comportamentelor negative; transformarea comportamentelor
inadecvate, negative, în comportamente adaptative.
Programele de început, deși aparent sunt foarte simple
(potriviri de obiecte identice, asocieri de imagini, instrucții simple,
imitație nonverbala), vor forma baza cognitivă. Ele au menirea de a
forma deprinderi de asociere mentală, de analiză a asemănarilor și
deosebirilor, de sinteză a elementelor percepute, fără de care o
formare a operațiilor mentale mai elaborate nu poate fi posibilă.
Pe masură ce terapia avansează, programele devin din ce în ce
mai complexe și, bazandu-se pe achizițiile formate din primele
programe, ele vor dezvolta capacitatea copilului de a clasifica
obiectele din jurul său după categorii, de a opera în plan mental cu
elementele componente specifice fiecărei categorii, de a numara, a
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calcula, a citi, a scrie, a răspunde la întrebari, a vorbi despre diverse
subiecte.
Prin urmare nu se va introduce niciun program nou mai
complex până când operațiile mentale necesare pentru a forma baza
pentru acest program nu sunt exersate și formate prin programe mai
simple. De exemplu, nu se va putea face apartenența la categorii,
până când copilul nu poate face asocieri de obiecte non-identice,
până nu stăpânește fiecare categorie de obiecte și elementele
componente ale acestor categorii. Copilul va trebui să poată face
analiza și sinteza unor elemente percepute, operatii care, după cum
am aratat, sunt formate și exersate prin programe mai simple
(asociere si sortare).
Tema abordată prezintă interes științific, deoarece studierea
acestor aspecte ne va oferi răspunsuri la întrebări concrete cu referire la
adaptarea copiilor cu tulburări din spectul autist. Odata cu învațarea și
înțelegerea funcționalității limbajului și a comunicării în general, scad
frustrările și numărul acceselor de furie și se înlocuiesc cu stări de
relaționare, copilul exprimându-și dorințele și nevoile și simțindu-se
înțeles.
Studiul formării capacităților de autoreglare a activității
copiilor cu tulburări din spectrul autist ne va deschide noi posibilități
de înțelegere a problemelor cu care se ciocnesc asemenea copii și ne
va da posibilitatea să îi ajutăm în formarea de abilități absolut
indispensabile pentru buna funcționare și integrare socială a copiilor
cu TSA.
În consecinţă, cercetarea ar constitui un suport pentru
considerarea acestor variabile ca având un rol important în cadrul
conceptului de calitate a vieţii. Posibilitatea identificării unei matrice
care integrează toţi aceşti factori care influenţează calitatea vieţii are
implicaţii clinice importante, în special terapeutice, şi este relevantă
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pentru facilitarea abordării conceptului de calitate a vieţii în cadrul
protocoalelor terapeutice existente.
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MODELE EXPLICATIVE ALE PARTICIPĂRII LA VOT
COJOCARI IGOR, doctorand
Abstract
The development of positive attitudes toward active
participation in political life, especially participation in voting, is an
essential and necessary element in forming the political identity of a
people and then in the manifestation of an active electoral interest.
Apart from explaining the main trends of electoral participation, it
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remains to assess the factors that cause individuals to participate or
not to vote at any given time.
Keywords: formation of electoral interest, explanatory
models of participation in the vote, involvement of citizens in
political life.
Adnotare
Dezvoltarea atitudinilor pozitive fată de participarea activă
la viața politică, îndeosebi a celor față de participarea la vot, este un
element esențial și necesar în formarea identității politice a unui
popor și, ulterior, în manifestarea unui interes electoral activ.
Dincolo de explicarea tendinţelor principale ale participării la vot,
rămâne de evaluat factorii care îi determină pe cetățeni să participe
sau nu la vot în momentul respectiv.
Cuvinte-cheie: formarea interesului electoral, modele
explicative ale participării la vot, implicarea cetățenilor în viața
social-politică.
Cercetările comparative interpretează în mod diferit dinamica
participării la vot în diferite țări ale lumii. Analiza empirică
reliefează, de regulă, două tendinţe aparent divergente (dar care se
pot dovedi complementare la o analiză mai profundă) privind
evoluţia activismului cetăţenilor: teza declinului implicării politice şi
cea a mutaţiilor survenite în stilul de participare politică. În ceea ce
priveşte prima tendinţă, unii autori constată o scădere sistematică a
interesului pentru politică şi a participării electorale în democraţiile
occidentale [1]. Pe de altă parte, cercetări mai recente, pornind de la
teoriile modernizării [2], susţin ipoteza schimbării stilului de
implicare în politică prin înlocuirea şi/sau completarea modalităţilor
tradiţionale de participare (în principal votul, afilierea la organizaţii
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politice etc.), aflate în declin, cu mijloace neconvenţionale de
participare (formele de protest, noile mişcări sociale etc.).
Dincolo de explicarea tendinţelor principale ale participării
electorale, rămân de evaluat factorii care îi determină pe indivizi să
participe sau nu la vot la un moment dat. Din literatura de specialitate
se desprind o serie de perspective din care este analizată implicarea
cetăţenilor în politică. Abordările instituţionaliste se concentrează
asupra structurii oportunităţilor de participare, oferite de canalele şi
procedurile instituţionale. La nivel macro, studiile comparative
relevă diferenţe semnificative între ţări privind deschiderea
instituţiilor faţă de participarea cetăţenilor la treburile publice,
deschidere instituţională care poate inhiba sau stimula prezenţa la vot
[3]. Însă, chiar şi în interiorul aceluiaşi sistem politic şi instituţional,
există adesea diferenţe semnificative între gradul de participare a
săracilor şi a celor bogaţi, între tineri şi bătrâni, între cei cu studii
superioare şi cei cu şcoală primară. În această direcţie se înscriu
abordările structurale, subliniind rolul clivajelor sociale bazate pe
vârstă, gen, status social, care sunt strâns legate de resurse precum
timpul, banii, cunoştinţele şi abilităţile necesare participării. Pe de
altă parte, perspectiva cultural-motivaţională accentuează atitudinile
şi valorile pe care oamenii le au în procesele de participare politică,
incluzând aici normele implicării civice, interesul politic,
identificarea ideologică şi partizană etc. Spre deosebire de
perspectivele menţionate mai sus, teoriile mobilizării subliniază rolul
agenţilor, fie luaţi individual (cum ar fi liderii), fie colectiv, precum
organizaţii şi reţele sociale generate de partide, sindicate, organizaţii
voluntare şi asociaţii comunitare care acţionează ca mobilizatori şi
catalizatori ai participării [4].
Astfel, considerăm relevantă observaţia rezultată din analiza
literaturii de specialitate: modelele explicative menţionate mai sus
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sugerează că indivizii nu participă, pentru că nu pot, nu ştiu, nu vor
sau pentru că nimeni nu le-a cerut.
Potrivit opiniei lui Blais [6], literatura de specialitate oferă
trei explicaţii principale pentru declinul participării la vot în anii
1990 şi 2000. Prima explicaţie se concentrează pe efectul
generaţional, evidenţiind faptul că noile cohorte de cetăţeni care intră
în procesul electoral sunt mai puţin înclinate să voteze, fiindcă au un
ataşament mai scăzut faţă de partidele politice, sunt mai mobile şi
mai puţin integrate în comunităţile locale şi, totodată, sunt mai puţin
interesate de politică, comparativ cu generaţiile precedente. A doua
explicaţie se referă la scăderea vârstei la care se acordă dreptul de
vot: de la 21, la 18 ani, ceea ce face ca oportunitatea de a vota pentru
prima oară să-i găsească pe tineri într-un moment nepotrivit al vieţii,
în care mulţi au alte priorităţi (continuarea studiilor, găsirea unui loc
de muncă) şi nu văd în alegeri o miză importantă. De altfel, vârsta
este una dintre cele mai importante variabile explicative ale deciziei
de a vota sau nu [5]. Majoritatea studiilor realizate în democraţiile
occidentale raportează o creştere odată cu vârsta a propensiunii de a
vota, până către 65-70 de ani, după care probabilitatea de a vota
scade considerabil. Pornind de la interpretările declinului participării
electorale sintetizate mai sus, e de aşteptat ca să se confirme ipoteza,
potrivit căreia declinul participării la vot se concentrează, mai ales, în
rândul cohortelor tinere, nou intrate în procesul electoral. A treia
explicaţie a scăderii ratelor de participare la vot, sintetizată de Blais
[6], se referă la declinul organizaţiilor care asigurau mobilizarea
electorală a cetăţenilor, în special a partidelor muncitoreşti şi a
sindicatelor. Dincolo de aceşti factori, declinul participării electorale
în noile democraţii din Europa Centrală şi de Est este explicat şi prin
dezamăgirile aduse de politica postcomunistă, resimţite de o parte
semnificativă a cetăţenilor din aceste state.
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Deziluziile provocate de politică se pot manifesta printr-un
sentiment de ineficacitate politică, lipsă de putere, cinism şi
neîncredere în procesul politic, în politicieni şi în instituţiile politice,
prin convingerea că elitele politice nu sunt preocupate de bunăstarea
cetăţenilor, fără a pune însă sub semnul întrebării regimul democratic
[6].
Din literatura de specialitate se desprind două concluzii
diferite în privinţa consecinţelor comportamentale ale dezamăgirilor
provocate de politică. Pe de o parte, studiile realizate în democraţiile
occidentale subliniază unele consecinţe pozitive ale evaluărilor
critice pe care cetăţenii acestor ţări le au faţă de instituţii şi de elitele
politice, manifestate printr-o transformare a relaţiilor dintre
autorităţile publice şi cetăţeni şi prin utilizarea tot mai frecventă a
noilor forme de participare politică [6]. Pe de altă parte, unii autori
consideră că dezamăgirile provocate de politică sunt responsabile,
mai ales în noile democraţii, de îndepărtarea cetăţenilor de sfera
politică şi de apariţia unor indivizi neinformaţi şi apatici [7]. Pornind
de la acest al doilea model de interpretare, e de aşteptat ca
dezamăgirile aduse de politică în perioada de tranziţie să constituie
una dintre sursele declinului participării la vot de după 1989.
Dincolo de diferenţele existente între ratele de participare în
diferite ţări şi în cadrul diferitelor tipuri de alegeri, explicate în bună
măsură de variabilele instituţionale menţionate mai sus, rămân de
evaluat factorii care explică declinul prezenţei la vot în cadrul
aceluiaşi sistem politic şi în cadrul aceloraşi tipuri de alegeri.
Scopul cercetării noastre constă în studierea nivelului de
dezvoltare a interesului electoral la vârsta adultă și a formării lui.
Ipotezele lansate de către noi sunt următoarele:
1. În cadrul vârstei adulte, nivelul interesului electoral este diferit
la diferite etape: la 35-45 ani, la 46-55 ani, la 56-65 ani;
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2. Interesul electoral la persoanele de vârstă adultă din mediul
rural este mai dezvoltat decât la persoanele de vârstă adultă din
mediul urban;
3. Atât în mediul rural, cât și în cel urban, nivelul nteresului
electoral al bărbaților este mai înalt decât al femeilor;
4. Adulții din penitenciare vor da dovadă de un nivel mai
avansat al interesului electoral decât cei de la libertate.
Obiectivele cercetării:
1. Studierea teoretică a problemei cercetate;
2. Identificarea noțiunii de interes electoral în viziunea
diferitor autori;
3. Selectarea instrumentarului psihologic pentru experiment;
4. Identificarea eșantionului.
În concluzie, vom menționa că, în condiții experimentale,
aplicând anumite tehnici psihologice, vom reuși să sporim nivelul
interesului electoral la cetățenii adulți.
1.

2.

3.
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RELAȚIA DINTRE PERCEPȚIA SUPRAPUNERII SINELUI
ACTUAL CU CEL VIITOR ȘI AUTOEFICACITATE
DAN VASILIU, doctorand
(România)
Abstract
The way in wich we report to our own selves is influecing the
decisions and by default the consequens of these ones in their
personal life. The own slef, a construct inspired from psychanalysis,
is the result of one's own experiences in the society and culture of
which the person is coming from. The way in wich one represent the
overlapping between present self and with the future one, determined
by the weatining time for it's own coming done, is associated with the
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mode in which someone percieves the capacity to mobilise in
overtaking the difficulties they meet in resolving tasks. In the present
research we have found significant associations between the
respresentation mode of this overlap, between the present self and
the future one, and auto efficiency, one of the personality factors
from the social-cognitive theory. The research was conducted on a
number of 112 participants, out of which 60 were part of the
emerging-adult (18-30 years old) psychosocial category and 55 from
the adult (over 30 years old) category. The result can be the base of
some intervention programs for the reduction of the reporting mode
of the individual to the habitat and to it's own self, as thhey are
defined by the social-cognitive theory.
Keywords: actual self, future self, auto-efficiency, personality
factors.
Adnotare
Modul în care ne raportăm la noi înșine ne influențează
deciziile și, implicit, consecințele acestora, pe tot parcursul în vieții.
Sinele, un construct inspirat din psihanaliză, este rezultatul
propriilor experiențe sociale și al culturii căreia îi aparținem. Felul
în care o persoană percepe suprapunerea dintre sinele actual cu cel
viitor, determinat de nivelul de așteptare față de propria devenire, se
asociază cu modul în care cineva își percepe capacitatea de a se
mobiliza pentru a depăși dificultățile întâmpinate în rezolvarea
sarcinilor. În cercetarea de față, am constatat asocieri semnificative
între modul de percepție a acestei suprapuneri, dintre sinele actual
cu cel viitor și autoeficacitate, unul dintre factorii de personalitate
din teoria social-cognitivă. Cercetarea s-a realizat pe un număr de
112 participanți, dintre care 60 au făcut parte din categoria
psihosocială de vârstă adult emergent (18-30 ani) și 55 – din
categoria adult (peste 30 de ani). Rezultatele pot constitui baza unor
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programe de intervenție pentru ameliorarea modului de raportare a
individului la mediu și la el însuși, așa cum sunt descrise în teoria
social-cognitivă.
Cuvinte-cheie: sinele actual, sinele viitor, autoeficacitate,
factori de personalitate.
Capacitatea de a produce reprezentări despre sine și despre
lume şi de a le stoca în memorie are consecințe importante, conform
teoriei social-cognitive a lui Bandura (1977) asupra învăţării şi
asupra proceselor motivaţionale. Aceste reprezentări cuprind și
perspectiva acțiunilor din viitor. Reprezentările despre sine,
observate prin prisma acţiunilor viitoare, pot ameliora sau inhiba
comportamentele unei persoane și pot influența exercitarea
abilităților percepute sau în stare latentă.
Cultul sinelui s-a inspirat din psihanaliză, mai precis din
egopsihologia elaborată de psihiatrul și psihanalistul vienez Heinz
Hartmann (1939) și din psihologia despre sine, pusă la punct de către
Heinz Kohut (1971). Sinele actual este rezultatul propriilor
experiențe în cadrul societății și al culturii căreia îi aparține o
persoană. Sinele actual are mai multe dimensiuni: sinele fizic, sinele
cognitiv, sinele emoțional, sinele social și sinele spiritual. Sinele
viitor este determinat de nivelul de așteptare față de propria devenire.
Așteptările includ propriile aspirații și scopuri, pe termen mediu sau
lung, pe care le nutrim. Acestea acționează ca forță semnificativă
asupra motivațiilor care stau la baza comportamentelor noastre.
Concentrarea excesivă pe diferențele dintre sinele actual și sinele
viitor, ideal, poate conduce, la un moment dat, la trăirea unor stări de
frustrare, tristețe, deprimare sau nemulțumire față de propria
persoană. Într-un studiu din 2009, Hal Ersner-Hershfield, M. Tess
Garton, Kacey Ballard, Gregory R. Samanez-Larkin și Brian
Knutson au descoperit că suntem diferiți prin prisma sentimentelor
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pe care le experimentăm atunci când ne raportăm la sinele viitor.
Activitatea cerebrală se modifică în funcție de cât de bine ne corelăm
imaginea noastră actuală cu cea din viitor.
Autoeficacitatea se referă la modul în care cineva își percepe
capacitatea de a se mobiliza pentru a depăși dificultățile întâmpinate
în rezolvarea sarcinilor (Bandura, 1977). Persoanele cu o
autoeficacitate crescută își aleg obiective înalte prezentând rezistență
față de dificultățile întâmpinate. În caz de eșec, își revin mai ușor,
atribuindu-l mai degrabă cunoștințelor insuficiente sau aptitudinii
mai puțin antrenate. În cazul persoanelor cu autoeficacitate scăzută,
accentul cade pe deficiențele personale, crescând rata eșecului prin
depășirea mai dificilă a obstacolelor. Autoeficacitatea afectează
modul în care oamenii gândesc, alegerile pe care le fac, țelurile pe
care și le propun, efortul depus, modul în care anticipează rezultatele
și nivelul de rezistență în fața adversității, calitatea vieții emoționale
și nivelul de stres și de depresie pe care le experimentează (Bandura,
2006). Există patru surse ale autoeficacității: experiența succesului,
modelarea socială, persuasiunea socială și stările emoționale
(Bandura, 1994). Autoeficacitatea este descrisă ca un construct
unifactorial. Totuși, în urma unor cercetări recente pe populația
generală 18+ din România, a fost observată o tendință de saturare a
itemilor scalei SES, pentru evaluarea autoeficacității, în trei factori:
anticipare (capacitatea de a prevedea calea spre scop și rezultatul ei),
control (controlul asupra situației) și resurse (percepția resurselor sau
a modalităților de a le accesa) (Vasiliu ș.a, 2014).
Obiectivul general al cercetării actuale este acela de a
determina dacă diferitele moduri de percepție a suprapunerii dintre
sinele actual cu cel viitor relaționează cu modul de raportare a
individului la mediu și la el însuși, specific teoriei social-cognitive.
Obiectivele specifice cercetării au urmărit: identificarea legăturilor
dintre autopercepția suprapunerii sinelui actual cu cel viitor și
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autoeficacitate, precum și evidențierea eventualelor diferențe de gen
sau de categorie de vârstă. Am lansat următoarele ipoteze:
1. Există o relație între percepția suprapunerii sinelui actual
cu sinele viitor și scorurile obținute la evaluarea autoeficacității;
2. Există diferențe de gen între percepția suprapunerii sinelui
actual cu sinele viitor și autoeficacitate;
3. Există diferențe, în funcție de categoria de vârstă, privind
percepția suprapunerii sinelui actual cu sinele viitor și
autoeficacitate.
Limitele categoriilor populației la care se referă cercetarea
sunt: persoanele de gen masculin și feminin, cu vârsta peste 18 ani,
din Romania, aparținând diferitelor categorii sociale. Cercetarea s-a
realizat pe parcursul anilor 2017-2018. Eșantionul s-a extras prin
metoda randomizării simple. Metoda se pretează atât pentru analiza
descriptivă, cât și pentru caracterul constatativ al cercetării.
Cercetarea s-a aplicat pe un număr de 115 participanți, dintre
care, după gen (variabila Gender) au fost: 48 de persoane (41,74%)
de gen masculin și 67 (58,29%) de gen feminin (Fig. 1).

Figura 1. Repartiția în funcție de gen a participanților
Dintre participanți, 60 (52,17%) au fost din categoria
psihosocială de vârstă (Psychosocial Stage) adult emergent (18-30
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ani) și 55 (47,83%) – din categoria adult (peste 30 de ani), conform
figurii 2.

Figura 2. Repartiția participanților pe categorii psihosociale de vârstă
Pentru evaluarea autoeficacității, am ales Scala SES
(Generalized Self-Efficacy Scale) având 10 itemi, validată și
etalonată pentru populația din România (Vasiliu și colab., 2015).
Modul de percepție a suprapunerii dintre sinele actual și cel
viitor (ΔSelf) a fost apreciat de către participanți pe o scală cu șase
trepte, unde prima treaptă reprezintă lipsa suprapunerii, iar ultima
reprezintă suprapunere totală. Treptele intermediare au avut
următoarele semnificațiii: suprapunere ușoară, suprapunere sub
medie, suprapunere peste medie și suprapunere puternică. Fiecare
treaptă a scalei a fost însoțită de reprezentarea suprapunerii prin două
cercuri, unul asociat cu sinele actual și unul – cu sinele viitor.
Chestionarele s-au completat de către participanți în urma
realizării unui instructaj. Modalitatea de completare a fost de tip
creion-hârtie, fără limită de timp. Participanții au fost înștiințați că
studiul va fi realizat cu respectarea Art. 7, 8, 10 și 11 din Codul
deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
(COPSI, 2013). Participanții au fost informați cu privire la
obiectivele urmărite, li s-au explicat conținutul probelor folosite și
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faptul că participarea este voluntară, cu respectarea confidențialității
datelor personale și a rezultatelor evaluării. Totodată, li s-a adus la
cunoștință faptul că se pot retrage în orice moment din cercetare, fără
a exista vreo repercusiune negativă asupra lor.
Cercetarea a urmărit un plan non-experimental ex-post-facto
de tip constatativ, ceea ce a permis studierea comportamentului
curent al participanților [9, p. 21].
O2
N:
O1
O 1 reprezintă evaluarea autoeficacității cu chestionarul SES și O 7
evaluarea suprapunerii dintre sinele actual cu sinele viitor.
În urma analizei frecvenței de percepție a suprapunerii dintre
sinele actual și cel viitor (ΔSelf), a rezultat că cinci (4,35%)
participanți au perceput o lipsă a suprapunerii, 23 (20,00%) – o
suprapunere ușoară, 36 (31,30%) – o suprapunere sub medie, 27
(23,48%) – o suprapunere peste medie, 18 (15,65%) – o suprapunere
puternică și șase (5,22%) – sprapunere totală (Fig. 3).

Figura 3. Percepția suprapunerii ΔSelf pentru eșantionul de lucru
Am constatat următorii indicatori ai tendinței centrale și ai
împrăștierii: Psychosocial Stage (Me=1.00, Mo=1), Gender
(Me=2.00, Mo=2) și ΔSelf (Me=3.00, Mo=3) conform tabelului 1.
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Tabelul 1. Analiza descriptivă pentru: Psychosocial Stage, Gender și
ΔSelf
Psychosocial
Gender ΔSelf
Stage
Median
1, 00
2, 00
3, 00
Mode
1
2
3
Minimum 1
1
1
Maximum 2
2
6
Analiza descriptivă pentru variabila continuă Self-efficacy
(m=32.97, s=4.338) și factorii subiacenți: Anticipation (m=9.82,
s=1.678), Control (m=9.75, s=1.350) și Resources (10.23, s=1.307)
au arătat distribuții asimetrice, dreapta moderate și leptocurtice (Tab.
2).
Tabel 2. Analiza descriptivă pentru variabila Self-efficacy și factorii:
Anticipation, Control și Resources
N

Range Minimum MaximumMean Std.
Skewness Kurtosis
Dev.
StatisticStatistic Statistic Statistic StatisticStatisticStatisticStd. StatisticStd.
Error
Error
Anticipation 115
8
4
12
9,82
1,678 -,499 ,226 1,052 ,447
Control
115
7
5
12
9,75
1,350 -,596 ,226 1,749 ,447
Resources 115
6
6
12
10,23 1,307 -,422 ,226 ,292
,447
Self115
23
17
40
32,97 4,338 -,559 ,226 1,910 ,447
efficacy

Pentru toate variabilele de tip scală, am constatat că
distribuțiile sunt diferite de curba normală (Tab. 3), drept urmare am
ales să continuăm analiza cu teste neparametrice.
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Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

Anticipation
Control
Resources

Statistic
,235
,203
,154

df
115
115
115

Sig.
,000
,000
,000

Statistic
,843
,889
,897

df
115
115
115

Sig.
,000
,000
,000

Self-efficacy

,125

115

,000

,925

115

,000

a. Lilliefors Significance Correction
Tabel 3. Testul de normalitate pentru variabila Self-efficacy și
factorii: Anticipation, Control și Resources
În urma aplicării testului Kendall_tau_b (Tab. 4), am
constatat asocieri semnificative statistic între ΔSelf și: Anticipation
(Kτ=0.420, p=0.001, 95%CI=0.2566-0.56), Control (Kτ=0.268,
p=0.001, 95%CI=0.0893-0.43), Resources (Kτ=0.315, p=0.001,
95%CI=0.140.4709),
Self-efficacy
(Kτ=0.381
p=0.001,
95%CI=0.2127-0.5273). Mărimea efectului este scăzută pentru
Control, iar pentru celelalte variabile este moderată. Întervalul de
încredere de 95% nu conține valoarea „0”. În concluzie, am respins
prima ipoteză nulă.
Tabel 4. Asocierea dintre ΔSelf și Self-efficacy, inclusiv factorii
subiacenți
1. ΔSelf
2. Anticipation

1.
1,000
.

2.
,420**
,000
1,000
.

3.
,268**
,000
669**.
,000
1,000
.

3. Control
4. Resources
5. Self-efficacy
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4.
,315**
,000
,606**
,000
,480**
,000
1,000
.

5.
,381**
,000
,805**
,000
,734**
,000
,742**
,000
1,000

În urma aplicării testului Mann-Whitney U, nu am constatat
diferențe de gen (p>0.05) pentru distribuțiile ΔSelf, Self-efficacy,
Anticipation, Control și Resources (Tab. 5).
Tabel 5. Diferențe între ΔSelf, Self-efficacy, Anticipation, Control și
Resources în funcție de gen
ΔSelf

Self-efficacy

Anticipation

Control

Mann-Whitney U

1469,500

1460,500

1573,000

1430,500

Wilcoxon W

2645,500

2636,500

3851,000

2606,500

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

-,808
,419

-,841
,400

-,210
,833

-1,050
,294

Resour
ces
1512,0
00
2688,0
00
-,560
,575

a. Grouping Variable: Gender
Analizând asocierile dintre variabile, pentru fiecare gen în
parte, am constatat lipsa asocierii dintre ΔSelf și Resources (p>0.05)
pentru participanții de gen masculin. Pentru participanții de gen
masculin am constatat asocieri semnificative între ΔSelf și:
Anticipation (Kτ=0.365, p=0.002, 95%CI=0.1949-0.5138), Control
(Kτ=0.270, p=0.023, 95%CI=0.0914-0.4318) și Self-efficacy
(Kτ=0.294, p=0.009, 95%CI=0.1172-0.4527). Pentru participanții de
gen feminin, am constatat asocieri semnificative între ΔSelf și:
Anticipation (Kτ=0.486, p=0.001, 95%CI=0.3325-0.6144), Control
(Kτ=0.261, p=0.010, 95%CI=0.0818-0.4239), Resources (Kτ=0.447,
p=0.001, 95%CI=0.2874-0.5824) și Self-efficacy (Kτ=0.430,
p=0.001, 95%CI=0.268-0.5684), conform datelor indicate (Tabelul
6). În toate cazurile, intervalul de încredere de 95% nu conține
valoarea „0”, iar mărimea efectului este scăzută sau moderată. Am
respins parțial a doua ipoteză nulă.
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Tabel 6. Asocieri între ΔSelf și Self-efficacy și factorii subiacenți în
funcție de gen
1. 2. 3. 4. 5.
1,000,356 ,270 ,173 ,294
,002 ,023 ,144 ,009
2.Aticipation
1,000,706 ,626 ,838
.
,000 ,0 0 ,000
3.Control
1,000,475 ,731
.
,000 ,000
4.Resources
1,000,753
.
,000
5.Self-eficacy
1,000
1.ΔSelf

Male

1. 2. 3. 4. 5.
1,000,486 ,261 ,447 ,430
.
,000 ,010 ,000 ,000
2.Anticipation
1,000,646 ,614 ,817
.
,000 ,000 ,000
3.Cont ol
1,000,482 ,743
.
,000 ,000
4.Resources
1,000,719
.
,000
5.Self-efficacy
1,000
1. ΔSelf

Female

În urma aplicării testului Mann-Whitney U, nu am constatat
diferențe în funcție de categoria psihosocială de vârstă (p>0.05)
pentru distribuțiile Self-efficacy, Anticipation, Control și Resources
(Tab.7). Am constatat diferențe semnificative, în funcție de categoria
de vârstă, între percepția suprapunerii ΔSelf (U=1169,000, N1=60,
N2=55, p= 0.006). Media rangurilor variabilei ΔSelf pentru adulți
(m rank =66,75) este mai mare decât cea pentru adulții emergenți
(m rank =49,98). Mărimea efectului, calculată cu formula
r=z/√𝑁𝑁1 + 𝑁𝑁2 , r=0.258 este medie. Efectul obținut este puțin
probabil să fi apărut din întâmplare și este destul de important din
punct de vedere practic.
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Tabel 7. Diferențe între ΔSelf, Self-efficacy, Anticipation, Control și
Resources în funcție de categoria de vârstă

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

ΔSelf
1169,000
2999,000
-2,771
,006

Self-efficacy
1540,000
3370,000
-,619
,536

Anticipation
1625,500
3165,500
-,145
,884

Control
1578,500
3408,500
-,418
,676

Resources
1443,000
3273,000
-1,193
,233

a. Grouping Variable: Psychosocial Stage
Analizând asocierile dintre variabile, pentru fiecare categorie
psihosocială de vârstă în parte, am constatat lipsa asocierii dintre
ΔSelf și Control (p>0.05) pentru participanții din categoria adulți.
Pentru participanții din categoria adult emergent, am constatat
asocieri semnificative între ΔSelf și: Anticipation (Kτ=0.552,
p=0.001, 95%CI= 0.4104- 0.6676), Control (Kτ=0.352, p=0.001,
95%CI= 0.1805- 0.5027), Resources (Kτ=0.301, p=0.005, 95%CI=
0.1248- 0.4588) și Self-efficacy (Kτ=0.477, p=0.001, 95%CI= 0.3220.6071). Pentru participanții din categoria adulți am constatat
asocieri semnificative între ΔSelf și: Anticipation (Kτ=0.352,
p=0.002, 95%CI= 0.1805- 0.5027), Resources (Kτ=0.296, p=0.008,
95%CI= 0.1194- 0.4545) și Self-efficacy (Kτ=0.287, p=0.007,
95%CI= 0.1097- 0.4466) conform tabelului 8.
Tabel 8. Asocieri între ΔSelf și Self-efficacy (inclusiv factori
subiacenți) în funcție de categoria de vârstă
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1. 2. 3. 4. 5.
1,000,552 ,352 ,301 ,477
.
,000 ,001 ,005 ,000
2. Anticipation
1,000,669 ,555 ,798
.
,000 ,000 ,000
3. Control
1,000,398 ,701
.
,000 ,000
4. Res urces
1,000,713
.
,000
5. Self-efficacy
1,000

1. 2. 3.
4. 5.
1,000,352 ,171 ,296 ,287
.
,002 ,128 ,008 ,007
2. Anticipation
1,000,651**,687 ,825
.
,000 ,000 ,000
3. Control
1,000 ,579 ,787
.
,000 ,000
4. Resour es
1,000,778
.
,000
5. Self-efficacy
1,000

1. ΔSelf

1. Δself

emerging adult

adult

În toate cazurile, intervalul de încredere de 95% nu conține
valoarea „0”, iar mărimea efectului este scăzută sau moderată. Am
respins parțial a treia ipoteza nulă.
Analizele statistice s-au realizat cu programul PSPP, iar
intervalul de încredere de 95% a fost calculat cu Practical MetaAnalysis Effect Size Calculator.
În urma analizei rezultatelor, am concluzionat că există
asocieri semnificative atât statistic, cât și practic între percepția
suprapunerii dintre sinele actual cu cel viitor și autoeficacitate.
Percepția sinelui influențează comportamentul și exercitarea
abilităților percepute sau în stare latentă (Bandura, 1977). O
suprapunere mai puternică între sinele actual și cel viitor favorizează
acceptarea provocărilor, percepția controlului asupra vieții,
anticiparea rezultatelor pozitive, precum și orientarea spre resurse și
spre scop.
În cazul celei de-a doua ipoteze, nu am constatat diferențe de
gen în relația de asociere dintre percepția suprapunerii dintre sinele
actual cu cel viitor și autoeficacitate. Analizând asocierile în funcție
de gen, am constatat o deteriorare a relației, dintre percepția
suprapunerii celor două forme ale sinelui și percepția resurselor
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necesare, în cazul participanților de gen masculin. Explicația poate fi
de natură antropologică. Persoanele de gen feminin sunt, în general,
mai predispuse spre monitorizarea resurselor pentru atingerea
scopului, iar cele de gen masculin sunt mai concentrate asupra
rezultatului.
În cazul celei de-a treia ipoteze, am constatat că participanții
din categoria adult percep o suprapunere mai puternică a sinelui
actual cu cel viitor față de cei din categoria adultului emergent.
Odată cu înaintarea în vârstă, oamenii sunt mai preoupați de carieră,
de evoluția în plan social, profesional și personal. Orientarea spre
viitor, împreună cu frământările existențiale, ca frica de moarte sau
frica de singurătate, determină asocierea mai puternică între sinele
actual și cel viitor. Adulții emergenți, proaspăt ieșiți din criza
adolescenței, sunt mai predispuși spre a privi viața în maniera „aici
și acum”. Distanța psihologică față de sinele viitor este prea mare
pentru a fi percepută, iar orientarea este, în mod preponderent, spre
prezent. De altfel, construcția eului durează până la vârsta de 30 de
ani.
Am constatat că, la nivel global, nu există diferențe între
adulții emergenți și adulți, în ceea ce privește relația de asociere
dintre percepția suprapunerii sinelui actual cu cel viitor și
autoeficacitate. În urma analizei asocierilor, în funcție de categoria
psihosocială de vârstă, am constatat o deteriorare a relației dintre
autoeficacitate-control și percepția suprapunerii pentru participanții
din categoria adult. Adulții emergenți abia au traversat criza
adolescenței. Încă nu au o percepție clar definită asupra rolului social
și a responsabilităților. Totodată, dispun de o experiență insuficientă
și sunt predispuși la risc în luarea deciziilor (Stomff, Vasiliu, 2017).
În cazul persoanelor adulte, experiența, amintirea succeselor și a
eșecurilor din trecut, le determină să fie mai circumspecte în procesul
decizional. Analiza consecințelor și asumarea responsabilităților,
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odată cu alegerile făcute, pot diminua percepția controlului
situațional.
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STUDIUL COMPORTAMENTULUI
AUTODISTRUCTIV LA ADOLESCENȚI
DOBRESCU MARIUS, doctorand
(România)
Abstract
In this article, we present the results of the experimental
finding in which the level of self-destructive level of behaviour in
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adolescents was identified using the CSDS - Chronic SelfDestruction Scale.
Keywords:
self-destructive
behavior,
self-injury,
adolescents.
Adnotare
În acest articol sunt prezentate rezultatele experimentului de
constatare în care a fost identificat nivelul comportamentului
autodistructiv la adolescenți cu ajutorul scalei Chronic Selfdestructiveness Scale – CSDS.
Cuvinte-cheie: comportament autodistructiv, autovătămare,
adolescenți.
Comportamentele
autodistructive
sunt
un
set
de
comportamente anormale care duc la răniri fizice şi la vătămarea
propriului corp. Acest comportament anormal și periculos poate duce
nu doar la vătămări fizice, ci chiar la moarte. Numeroase studii au
constatat că aceste comportamente autodistructive pot fi exprimate în
general în diferite comportamente autovătămătoare, precum
automutilarea, relațiile sexuale premature neprotejate, fumatul,
consumul de alcool, utilizarea drogurilor, aderarea la grupuri violente,
leziunile intenționate și alimentația necorespunzătoare. Printre acestea,
automutilarea este forma cea mai comună” [8].
Numărul persoanelor cu comportamente autodistructive a
crescut considerabil încă din anii 1980, în special în țările dezvoltate.
Există o rată ridicată a activităților de autovătămare în rândul
adolescenților: aproximativ 13% - 45% dintre adolescenți și 4% dintre
adulți s-au angajat într-un anumit moment din viaţa lor într-un astfel
de comportament. Vârsta de debut a autovătămării corporale este
raportată în mod constant ca fiind între 12 și 14 ani. Arnett [3] a
remarcat că, în special, conflictele cu părinții și cu adulții în general
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contribuie în mod semnificativ la turburările acestei perioade.
Dorințele și experiențele contrastante ale adolescenților și ale
părinților/adulților contribuie la această creștere a conflictului. Dorința
adolescenților de independență și de tratare egală contribuie la
tendința de a se conforma normelor și influențelor grupului de egali și
de a rezista și de a contesta directivele părinților și autorităților adulte.
În același timp, adolescenții caută o mai mare autonomie, mulți părinți
au dificultăți în a renunța la control, rezultând o relație de comunicare
conflictuală părinte-adolescenți și posibile consecințe negative pentru
toți cei implicați. Adolescenții pot întâmpina dificultăți în
comunicarea cu părinții, cu colegii, cu frații, cu profesorii și cu alți
adulți. Adolescența este o fază de dezvoltare care necesită o
restructurare a relațiilor cu lumea, iar comunicarea joacă un rol central
[6].
Aşa cum am precizat, comportamentele autodistructive
reprezintă un set de comportamente anormale la care indivizii recurg
pentru a se răni. Gândurile și comportamentele autovătămătoare sunt
clasificate în suicidare și non-suicidare. Comportamentul
autovătămător suicidar este un comportament sau o acțiune acută cu
intenția de a muri în urma actului. Persoanele implicate în
comportamente non-suicidare nu au intenția de a-și curma viața,
comportamentul non-sinucidar include tratamente/gesturi suicidare,
gânduri de autovătămare și leziuni, de la ușoare până la severe [5].
Modelul teoretic integrat al lui Nock [9] privind apariţia și
dezvoltarea comportamentului de autovătămăre descrie cauzele
majore care duc la comportamente de autorănire cum sunt
„predispoziția genetică pentru reactivitate cognitivă emoțională
ridicată, abuzul în copilărie și maltratările, ostilitatea familială și
critica” și generează trei asumpţii:
1. Autovătămarea este efectuată în mod repetat pentru
funcționarea sa ca o modalitate rapidă de reglare a experiențelor
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afective şi cognitive ale unei persoane și/sau de influențare a mediul
social în modul dorit.
2. Problemele care controlează starea afectivă şi
cognitivă sau influențează mediul social înconjurător (de exemplu,
răspunsul slab la evenimentele stresante, abilitățile verbale și sociale
slabe) sporesc riscul de autovătămare.
3. Riscul de autovătămare este, de asemenea, crescut de
mulți factori autovătămători specifici, care permit individului să
aleagă mai degrabă comportamente de autovătămare, decât alte
comportamente dezadaptative.
Abordarea funcțională este o abordare psihologică
comportamentală care a făcut „progrese majore în înțelegerea,
evaluarea și tratarea unei game largi de tulburări psihice și de
probleme de comportament clinic” și această abordare „propune ca
aceste comportamentele să fie cauzate de evenimente care le preced
imediat și le urmează” [8]. Această abordare consideră că
autovătămarea este menținută prin intermediul a patru procese posibile
de întărire.
Primul este întărirea negativă intrapersonală, care este atunci
când comportamentul este urmat de o reducere instantanee a
gândurilor sau sentimentelor aversive, cum ar fi atenuarea tensiunii
sau scăderea sentimentelor de furie. Al doilea factor, care se numește
întărire pozitivă intrapersonală, este atunci când comportamentul este
urmat de gânduri sau sentimente pozitive sau dorite care se întâmplă
ulterior, acestea putând include automutilarea și/sau obținerea
satisfacției prin pedepsirea de sine. Pe de altă parte, rănirea de sine
poate fi menținută de un al treilea factor numit întărire pozitivă
interpersonală, care se referă la comportamentul potențial urmărit de
apariția sau creșterea evenimentelor sociale, cum ar fi atenția sau
sprijinul. Ultimul proces de întărire constă în întăriri negative, în
cazul cărora comportamentul este urmat de o scădere sau oprire a
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evenimentelor sociale, cum ar fi: egalii opresc intimidarea sau părinții
opresc cearta. Modelul funcțional de autovătămare poate fi un
instrument bun pentru explorarea și înțelegerea aspectelor
comportamentelor autovătămătoare din punct de vedere intern și
extern.
Modelul teoretic integrat de dezvoltare și menținere a
autovătămării descrie posibili factori de risc distal, cum ar fi o tendință
genetică față de reactivitatea emoțională ridicată, abuzul sau
maltratările copiilor și problemele familiale. De asemenea, descrie
vulnerabilitatea internă și factorii de risc, cum ar fi aversiunea
emoțional-cognitivă și toleranța slabă la stres, precum și factorii
interpersonali, cum ar fi problemele de comunicare și rezolvarea
problemelor. Modelul conturează, de asemenea, factorii de
vulnerabilitate specifici care preced acțiunile reale de autovătămare.
Primul factor este învățarea socială: această ipoteză presupune că
decizia oamenilor de a se angaja într-o formă de acte autovătămătoare
este în mare măsură influențată de ceea ce au observat la alții. Cel deal doilea factor ipotetic al acestui model este autopedepsirea, care
arată că oamenii pot folosi autorănirea ca pe o cale de autopedepsire
pentru ceea ce ei cred că au greșit, din cauza urii de sine sau a
dezaprobării imaginii de sine. Cel de-al treilea factor este reprezentat
de semnalizarea socială care ia în considerare funcția interpersonală de
autovătămare: persoanele care se autovatămă folosesc autovătămarea
ca un mijloc mai bun și mai eficient de a-și exprima stresul sau de a
comunica în altă formă decât cea obișnuită de comunicare (vorbind,
strigând sau plângând). Cel de-al patrulea factor este ipoteza
pragmatică care presupune că oamenii consideră că autorănirea este o
modalitate practică, simplă, rapidă și eficientă de a-și regla emoțiile –
aceasta se aplică în special adolescenților tineri, deoarece nu au
abilitățile necesare pentru a face față stresului. Cel de-al cincilea factor
este durerea analgezică/opiacee care evidențiază modul în care
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autovătămătorii au o sensibilitate scăzută la durere, cauzată de
prezența unui nivel ridicat de opiacee endogene (endorfine) în
organismul autorănit, după o formă de autovătămare corporală.
Eliberarea endorfinelor reduce senzația de durere și poate duce la
euforie. Ultimul factor este identificarea/atitudinea implicită, descrie
tendințele atitudinale ale oamenilor tulburați: în general, aceștia tind
să aleagă comportamentul care le-a acordat anterior o eliberare.
Același lucru se întâmplă și în cazul celor care suferă de autovătămări:
autorănirea este folosită ca mijloc de reglare emoțională/cognitivă sau
socială [7] .
Comportamentul autodistructiv sau autovătămător este împărțit
în două categorii distincte pe baza intenției sau motivului. Prima
categorie include comportamente autodistructive ale celor care au
intenția de a se sinucide și se numesc gânduri și comportamente
suicidale de autovătămare. Cea de-a doua categorie include gânduri și
comportamente autovătămătoare fără intenții suicidare și se numesc
autovătămări nonsuicidale, care sunt efectuate din diferite motive,
altele decât sinuciderea [8].
Scopul experimentului constatator din cadrul lucrării doctorale
Rolul dezvoltării abilităților de comunicăre în diminuarea
comportamentului autodistructiv la adolescenți a fost, parțial,
studierea nivelului de comportament autovătămător la adolescenți.
Obiectivele cercetării constatative în integralitatea ei au fost
următoarele: 1. Determinarea nivelului comportamentului de
autovătămare la adolescenţi; 2. Evaluarea competențelor, a
funcționării adaptative și a problemelor adolescenților; 3. Măsurarea
nivelului inteligenței emoționale; 4. Evaluarea stimei de sine; 5.
Evaluarea abilităților și a stilurilor de comunicare; 6. Determinarea
relației dintre tendințele autodistructive, pe de o parte, și
competențele, funcționarea adaptativă, inteligența emoțională, stima
de sine și abilitățile/stilurile de comunicare, pe de alta.
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În cadrul acestui experiment, am înaintat următoarea ipoteză
generală: manifestarea, nivelurile şi dinamica psihocomportamentului
autodistructiv la adolescenţi sunt determinate de anumiți factori de
personalitate.
Eşantionul de cercetare a fost constituit din 208 elevi, selectaţi
din cei patru ani de liceu, cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani, media
de vârstă a grupului fiind de 16.3 ani. Dintre aceşti subiecţi, 109 sunt
de gen masculin şi 101 – de gen feminin. În funcţie de anul de studiu,
subiecţii au fost distribuiţi astfel: 36 – din clasa a IX-a (19 de gen
masculin şi 17 de gen feminin), 51 – din clasa a X-a (23 de gen
masculin şi 28 de gen feminin), 59 – din clasa a XI-a (31 de gen
masculin şi 28 de gen feminin) şi 62 – din clasa a XII-a (36 de gen
masculin şi 28 de gen feminin).
Instrumentele de investigare utilizate au fost următoarele:
Chronic Self-destructiveness Scale – CSDS [4], Chestionarul ASEBA
[1, pp. 16-17], Chestionarul de inteligență emoțională Goleman
(adaptat de M. Roco, după Bar-On şi D. Goleman), Communication
Scale [3] – Chestionar de analiză a stilului de comunicare, după Stroe
Marcus (1997).
În acest articol vom prezenta rezultatele obținute în
investigarea comportamentului autodistructiv. Pentru a măsura
tendințele autodistructive, am folosit Chronic Self-destructiveness
Scale – CSDS [4], ce măsoară tendința persoanelor de a se comporta
într-o manieră autodistructivă. Kelley și colaboratorii săi (1985) au
definit autodistructivitatea cronică ca fiind o tendință generalizată a
persoanei de a se angaja în acte care măresc probabilitatea unor
consecințe negative viitoare și/sau diminuează probabilitatea unor
consecințe pozitive viitoare. Cu alte cuvinte, distrugerea de sine
cronică implică un comportament care, probabil, va fi în detrimentul
bunăstării persoanei pe termen lung. Această trăsătură autodistructivă
este văzută ca un aspect al personalității ce poate sta la baza unei
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diversități anormale de obiceiuri contraproductive, care adesea
afectează sănătatea.
În seria inițială de studii, Kelley a administrat scara la
douăsprezece grupe de studenți, un grup de femei de afaceri și un
grup de pacienți spitalizați. În comparație cu persoanele cu scoruri
reduse, cei cu scoruri înalte (a) au raportat că au copiat la ore, (b) au
încălcat legile privind traficul, (c) au făcut abuz de droguri sau
alcool, (d) au traversat o etapă rebelă în adolescență și (e) au amânat
teste medicale importante. Etalonul chestionarului, diferențiat pe
genuri, este prezentat în tabelul de mai jos.
Lotul nostru de cercetare a obținut următoarele rezultate: scorul
mediu a fost 127 (136 la băieți și 118 la fete), corespunzător unui
nivel intermediar de comportament autovătămător.
Tabel 1. Frecvențe pentru scoruri la variabila Comportament
autodistructiv
Scoruri
M Fete
M Băieți
N=101
N=109
9 (4%)
17 (8%)
Înalte
Intermediare

66 (83%)

79 (86%)

Scăzute

26 (13%)

12 (6%)

127

Comportament autodistructiv
100
50

66
9

79
26

17

12

0
Înalte

Intermediare
Fete

Scăzute

Băieți

Figura 1. Frecvențe pentru variabila „comportament autodistructiv”
Nu s-au înregistrat diferențe statistice semnificative între fete
și băieți, chiar dacă mediile au fost diferite. De asemenea, nu s-au
înregistrat diferențe statistice diferite în funcție de vârsta
adolescenților. Aceste precizări sunt necesare pentru desfășurarea
programului formativ de diminuare a tendințelor de comportament
autodistructiv la adolescenți prin creșterea și întărirea abilităților de
comunicare interpersonală.
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PERSONALITATEA – CONSTRUCȚIE ȘI VALOARE
SOCIALĂ
ELENA ROȘCAN, doctorandă
(România)
Abstract
This article aims at addressing the personality issue from the
psycho-social perspective, the presumptions that have underpinned
the personality theories elaborated by the representative
psychologists, how we build ourselves as personalities. We have tried
to capture the most important features of the concept of ‘I’ through
several more relevant definitions, especially from the perspective of
self-consciousness, thus forming a psycho-social identity that can be
assimilated to a unifying representation of human existence.
Keywords: personality, I, consciousness, psychosocial
identity.
Adnotare
În acest articol, ne propunem să abordăm perspectiva
psihosocială a problemei formării personalității, perspectiva
prezumțiilor care au stat la baza teoriilor personalității, elaborate de
către psihologi de vază. Am încercat să surprindem cele mai
importante caracteristici ale noţiunii de„Eu” prin câteva definiții
mai relevante , în special din perspectiva conștiinței de sine,
conturându-se astfel identitatea psihosocială, care poate fi asimilată
cu o reprezentare unificatoare a existenţei umane.
Cuvinte-cheie: personalitate, Eu, conștiință, identitate
psihosocială.
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După cum, în viaţa individuală, valoarea supremă constă în
crearea şi perfecţionarea unei personalităţi autonome individuale, tot
astfel, în sfera valorilor sociale, valoarea absolută constă în
personalitatea socială care este creatoare de cultură intelectuală, scria
Petre Andrei (1997, p. 218). Puţine cuvinte exercită atâta fascinaţie
pentru publicul general cum este termenul de „personalitate”. Toţi
psihologii sunt de acord că acest cuvânt înseamnă la origine mască.
Dar persona a ajuns să semnifice inclusiv actorul din spatele măştii,
adică adevărata reunire a calităţilor interne şi personale. Poate cea
mai faimoasă definiţie a termenului persona a fost utilizat de
Boethius în sec. VI.: „Persona est substantia individua rationalis
naturae” (persoana este o substanţă individuală de natură raţională).
Din punct de vedere psihologic, se numeşte personalitate
orice fiinţă conştientă de ea însăşi care poate să execute acte
deliberate, dotată cu voinţă şi cu gândire liberă şi, în consecinţă,
responsabilă. Pretutindeni unde există conştiinţă de sine şi armonia
motivelor şi a mobilurilor în determinarea actelor voluntare, există
personalitate.
Petre Andrei abordează problema personalităţii din
perspectiva filozofiei valorii şi ne propune să admitem o
personalitate globală, socială rezultată din interacţiunea personalităţii
individuale cu ceilalţi în viaţa socială, opus concepţiei filozofilor
care considerau personalitatea „o idee” sau psihologilor care o
limitau la nivelul individualităţii. El spune că „personalitatea socială
reprezintă o unitate de voinţe individuale, constante şi independente
ce îşi subordonează parţial scopurile individuale unui scop unic, care
este acela al societăţii”. Personalitatea unui om este evaluată după
eficienţa cu care el este capabil să obţină reacţii pozitive de la o
varietate de persoane, în diferite circumstanţe.
P. Popescu-Neveanu scrie că personalitatea este subiectul
uman considerat ca unitate bio-psiho-socială, ca purtător al funcţiilor
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epistemice, pragmatice şi axiologice sau „un microsistem al
invarianţilor informaţionali şi operaţionali ce se exprimă constant în
conduită şi sunt definitorii sau caracteristici pentru subiecţi” [1978,
p.133].
G. Allport delimitează peste 50 de definiţii care s-au dat de-a
lungul timpului personalităţii, pe care el le grupează în trei categorii:
1. prin efect extern ce implică definirea personalităţii prin evaluare
socială, prin impresia socială exterioară asupra personalităţii;
2. prin structură internă – personalitatea este definită ca o unitate
multiformă, dinamică. De exemplu, Goethe considera că
„personalitatea este o valoare supremă”. Psihologii occidentali
acordă o mare importanţă integrităţii personalităţii.
3. definiţii pozitiviste – susţin că ceea ce cunoaştem despre
personalitate sunt numai comportamentele și operaţiile noastre.
G. Allport optează pentru o definiţie esenţialistă, plecând de
la ideea că personalitatea există ca o unitate, posedând o structură
internă specifică: „personalitatea este organizarea dinamică în cadrul
individului a acelor sisteme psihofizice, care determină gândirea şi
comportamentul său caracteristic”.
Dincolo de diferenţe, definiţiile date personalităţii au câteva
elemente comune:
 subliniază faptul că fiecare individ are o personalitate unică şi
originală, care se exprimă în modul propriu, concret şi irepetabil de a
fi, de a gândi, de a acţiona şi de a simţi;
 atrag atenţia asupra faptului că ansamblul trăsăturilor care
definesc personalitatea rămâne stabil o perioadă mare de timp şi se
manifestă constant. Nu se poate vorbi despre personalitate în afara
unor trăsături stabile prin care ea să devină identificabilă în pofida
variaţiilor situaţionale;
 postulează ideea existenţei unor trăsături tipice de personalitate
care sunt proprii tuturor oamenilor, indiferent de timp şi loc. De
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exemplu, o anumită formă de reactivitate, un anumit dinamism în
acţiune, o anumită disponibilitate pentru a intra în relaţii cu ceilalţi
constituie elemente care caracterizează orice individ şi personalitatea
lui.
Alfred Adler, în elaborarea teoriei personalităţii prin care
defineşte personalitatea, porneşte de la prezumţiile:
 Persoana este prezentă ca un tot întreg şi nu poate fi redusă la
părţile componente, astfel toate funcţiile organismului au un rol în
dezvoltarea armonioasă a persoanei.

Oamenii nu sunt determinaţi, adică nu sunt victime ale
trecutului lor, ale eredităţii sau ale mediului, ci au posibilitatea de a
lua singuri decizii. Astfel, Adler pledează pentru responsabilitatea
individuală.

Orice comportament este orientat spre un ţel, iar toate
comportamentele pe care le desfăşoară o persoană au ca rezultat,
formarea personalităţii.

Oamenii pot alege situaţiile prin care se pot realiza, din acest
punct de vedere sunt proactivi şi nu reactivi.

Oamenii nu se adaptează doar mediului extern, ci pot crea
singuri medii artificiale, care ulterior să se impună ca ceva natural,
din mediu.

Oamenii înţeleg lumea subiectiv, de aceea, pentru a înţelege o
persoană, trebuie să fim capabili să vedem cu ochii ei şi să auzim cu
urechile ei.

Spre deosebire de Freud, care considera că psihanaliza este
neutră din punct de vedere axiologic, Adler a introdus o psihologie a
valorilor: valoarea cea mai înaltă – după Adler – o reprezintă
interesul social.
Pentru C. G. Jung, personalitatea este „o înfăptuire a celui
mai mare curaj – de a trăi, a afirmării absolute a fiinţării individuale
şi a adoptării celei mai reuşite la ceea ce este universul dat, cu
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condiţia maximei libertăţi, a deciziei proprii” (Jung, 1994, III, p. 1617). În dezvoltarea personalităţii, esenţială se dovedeşte a fi
fidelitatea faţă de legea proprie, fidelitate care presupune alegerea
conştientă, în urma unei decizii morale, a propriei căi, care să fie
unică posibilă pentru cel ce-şi asumă acest ţel anevoios, dar suprem.
Anevoios pentru că are nevoie de o motivaţie intrinsecă foarte
puternică, de decizie; dar mai ales, pentru că înseamnă solitudine,
chiar nepopularitate dobândită în urma încălcarii unor legi
preexistente, şi de curaj.
Perspectiva psihosocială (constructivistă) a personalităţii:
„Omul este o fiinţă socială”– a spus Aristotel. Prin urmare, structura
sa sufletească trebuie considerată şi în raport cu condiţia economică,
social-politică şi culturală a societăţii din care el face parte.
Perspectiva psihosocială se concentrează asupra analizei, interpretării
şi explicării a două aspecte cu privire la personalitate:
 Primul aspect – relaţionarea – se referă la modul în care
personalitatea umană, aşa cum s-a construit la un moment dat, se
raportează şi relaţionează cu o altă personalitate;
 Al doilea aspect – formarea – se concentrează asupra modului
în care, în urma acestei interacţiuni, personalitatea se formează pe
sine. Omul, ca fiinţă socială prin excelenţă, nu poate exista decât în
cadrul relaţiilor sociale, iar ansamblul acestor relaţii sociale, aşa cum
a fost preluat, interiorizat şi sedimentat de către individ în parte,
constituie însăşi „esenţa personalităţii”, sublinia M. Zlate (1997,
p.18).
În centrul concepţiei despre personalitate, ca o construcţie socială,
stă „competenţa” omului de a se vedea aşa cum îl văd alţii. În
dobândirea acestei competenţe, sunt identificaţi mai mulţi paşi:
 Primul pas e dobândirea capacităţii de a se întoarce spre sine, de a
se observa; e cucerirea conştiinţei de sine, a capacităţii de a se
controla (autocontrolul).
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 Al doilea pas este recunoaşterea acestei competenţe la ceilalţi,
perceperea conştiinţei de sine a celuilalt. Astfel, putem ajunge să
ne facem o impresie despre imaginea noastră în conştiinţa
celorlalţi.
Paradoxul cunoaşterii de sine, spune V. Pavelcu (1970), e
următorul: „cu cât mai departe de mine, cu atât mai aproape. E
nevoie de o verigă intermediară, de o relaţie indirectă, mediată între
mine ca subiect şi ca obiect. Această verigă e Altul. Prin Altul
ajungem să ne facem o impresie despre imaginea noastră în
conştiinţa celorlalţi. „Altul” reprezintă o sursă crucială de informaţii
despre mine. Eul propriu se construieşte confruntând imaginile
celorlalţi despre mine, comparând această multitudine de euri,
manifestată prin roluri pe care le joacă el în raport cu situaţia socială.
Contează semnificaţia pe care o dăm situaţiei, evenimentului.
„Constructul” reprezintă însă o imagine-standard, un set de
caracteristici interne cu care individul operează invariabil.
Ne construim ca personalităţi, deci apelăm la o varietate de
surse – multe din afara noastră – observaţiile şi aprecierile celorlalţi,
chiar autoobservarea şi autocontrolul ne sunt determinate de grile de
evaluare oferite de grup, de colectivitatea socială.
Perspectiva psihosocială asupra personalităţii presupune o triplă
interpretare a acesteia:
a. Interpretarea situaţională: înseamnă a raporta, permanent,
personalitatea la situaţia în care se află, pe care o produce, ale cărei
influenţe le generează, dar le şi suportă; înseamnă a considera
personalitatea ca produs al împrejurărilor sociale, dar şi ca stăpână a
împrejurărilor, capabilă de cunoaştere, dirijare şi depăşire a lor ;
b. Interpretarea relaţională: a scoate personalitatea din
graniţele şi limitele sale proprii şi a o aşeza în faţa altei personalităţi
pentru a vedea cum se acomodează. Cooperează cu ea pentru a
confrunta o persoană cu alta;
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c. Interpretarea grupală: a lărgi numărul persoanelor cu care
aceasta vine în contact, a o raporta la psihologia de grup, la scopurile
comune grupului, a o face părtaşă la viaţa de grup, a considera grupul
nu doar ca un simplu context în care individul există şi acţionează, ci
şi ca un instrument de formare a personalităţii.
Viziunea psihosocială nu este lipsită de unele limite (M.
Zlate, 1977) concretizate în:
 tendinţa de a dizolva uneori persoana în roluri;
 tendinţa de a pierde personalitatea în multitudinea situaţiilor
sociale.
Între contribuţii ale viziunii psiho-sociale a personalităţii se
apreciază că: ea conduce la înţelegerea mai nuanţată a constituirii
treptate a personalităţii; a selectării, sedimentării şi cristalizării în
sine a influenţelor mediului extern , îndeosebi a celui social.
În încercarea de a surprinde cele mai importante caracteristici
ale noţiunii de“Eu”, vom cita câteva dintre definiţiile mai relevante,
pentru concept în general şi pentru lucrarea de faţă în special.
 Eu (Ego) – “Conştiinţa de sine, nucleul sistemului
personalităţii în alcătuirea căruia intră cunoştinţele şi
imaginea despre sine, precum şi atitudinile, fie conştiente, fie
inconştiente faţă de cele mai importante interese şi valori.” 1
 “ Imaginea eului sau a sinelui, a selfului se referă la cum este
şi simte că este o persoană şi cum aspiră să fie evaluată ca
fiinţă în percepţia celorlalţi.” 2
 “Eul este ceva de care suntem imediat conştienţi, regiunea
caldă, centrală, strict personală a vieţii, nucleul fiinţei
noastre.” 3
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 “Eul este forma supremă a fiinţei noastre conştiente…
conştiinţa reflexivă constituită într-un sistem de valori proprii
persoanei… forma problematică a fiinţei noastre conştiente”
4

Termenul se referă la imaginea sinelui, a selfului,
terminologia fiind constituită de către S. Freud şi apoi dezvoltată şi
nuanţată de neofreudişti şi treptat introdusă în psihologia modernă.
C. G. Jung așează in câmpul conștiinței – Eul, care reprezintă
un complex, insă unul deosebit și diferit, parțial conștientizat și cel
mai ușor conștientizabil. Prin Eu și prin Conștiență se intră in contact
cu lumea, atât cea interioară cât și cea exterioară. Din nesfârșitul
număr de informații care alcătuiesc lumea, foarte puține intră in
câmpul conștienței. Semantic, Conștiență înseamnă ”cu știință”.
Toate cuvintele din această familie : cunoștințe, cunoaștere.... sunt
legate intim in procesul cunoașterii. Eul – mai are o calitate
fundamentală - constanța in timp. „Prin Eu înțeleg un complex de
reprezentări care constituie centrul câmpului conștiinței mele și care
îmi pare a poseda un grad înalt de continuitate și de identitate cu el
însuși. Vorbesc de aceea de ”complexul Eului”. Acesta este atât
conținut al conștienței, cât și condiție a conștienței, căci sunt
conștient de un element psihic anume doar dacă el se raportează la
complexul Eului. In măsura în care Eul nu este decât centrul
conștienței mele, el nu este identic cu totalitatea psihicului meu, ci
doar un complex printre altele”(Jung 1997, pg 460). Prin această
definiție Jung delimitează Eul ca fiind un complex, însă unul diferit,
singurul complex cu o mare parte din conținuturile sale conștientizate
și conștientizabile. Conștientizarea într-o măsură destul de mare a
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Eului face ca diferențierea acestui complex de celelalte, din acest
punct de vedere, să fie cu atât mai importantă cu cât, în general,
complexele – aceste adevărate subpersonalități- sunt extrem de puțin,
uneori chiar deloc, controlate de conștiență prin voință. In plus,
definiția surprinde și faptul că, la un anumit nivel, este greu să se
diferențieze între Eu și conștiență.
Eul este o instanță psihică extrem de complexă care are două
fundamente, somatic și psihic, granița dintre ele nefiind ușor de
trasat. El apare în cursul existenței individuale, la naștere acesta
existănd doar ca potențialitate. Eul este într-o continuă transformare
de-a lungul existenței individuale a fiecărui om. Principalul său
instrument este voința, pe care, Jung o consideră ca fiind energia de
care Eul dispune. In plus Eului îi revine sarcina, deloc ușoară, de a
intra în contact conștient cu conținuturile inconștientului și de a
media între ele și conținuturile conștientului. Felul în care se achită
de această sarcină determină maturitatea psihică, precum și sănătatea
psihică sau prezența tulburărilor psihice. In psihologia analitică
principiul fundamental este legat de relație și dinamică. Dinamica
dintre conștient și inconștient este cea care determină dezvoltarea
psyche-ului.
În psihologie, prin denumirea de “ego” se înţelege acea
substructură a personalităţii ce asigură echilibrul între tendinţele
profunde generate de funcţia biologică a organismului, pe de o parte,
şi normele primite prin educaţie şi realitatea obiectivă, pe de altă
parte.
Eul autoperceput se diferenţiază de cel pe care îl percep
ceilalţi, fapt care este trăit ca o permanentă tendinţă de a îmbunătăţi
imaginea eului percepută de la ceilalţi. Ca atare, de la început există
două imagini de sine:

una a propriei percepţii şi
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a percepţiei celorlalţi, care au desigur grile de evaluare şi de
acceptare foarte diferite, determinând demersuri relativ nuanţate
legate de dorinţa de a modifica imaginea proprie în ochii altora.
Eul înţeles ca ansamblul însuşirilor personalităţii este alcătuit
din următoarele subansambluri: eul fizic sau biologic ( incluzând şi
identitatea sexuală),care se referă la atitudinile corporale ce se
identifică cu schema corporală; eul social legat de atitudinile faţă de
relaţiile sociale ale individului;eul spiritual alcătuit din totalitatea
dispoziţiilor psihice dobândite sau înnăscute. Eul ideal reprezintă o
proiecţie a imaginii de sine, aşa cum persoana gândeşte că ar trebui
să fie. În teoria psihanalitică, eul ideal este o formă de manifestare a
supraeului. Cercetările arată că proiecţiile persoanei, aşa cum apar în
eul ideal sunt mai transparente pentru un observator extern decât
pentru persoana însăşi. Eul ideal este rodul tendinţelor de a căuta un
model, adesea acesta fiind expresia amalgamării mai multor tipuri
extrase din viaţa socială a individului. Eul ideal este o forţă puternică
în determinarea valenţelor comportamentelor, a performanţelor, a
stilului de viaţă.
Acest eu ideal este întreţinut de raportarea imaginii de sine la
valorile social acceptate şi considerate importante şi se implică în
reverii şi dorinţe de autoformare ca personalitate. El se implică
latent, pe de o parte, în procesul dezvoltării stimulând autocontrolul,
iar pe de altă parte, în disputa interioară a imaginii autopercepute şi
cea percepută de ceilalţi, precum şi în disculparea eului prin crearea
de consolidări proiective, aspiraţii şi forţe stimulative energetice ale
personalităţii.
Imaginea de sine joacă un rol important în viaţa individului:
influenţează tonusul trăirilor sale afective, îl îndrumă spre
(auto)cunoaştere prin raportare la alţii, îl ajută să-şi organizeze
această cunoaştere într-o schemă de sine şi îl conduce spre obţinerea
stimei de sine.
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William James (1890) considera că imaginea de sine poate fi
abordată din două perspective: a conţinutului şi a proceselor. El
susţinea că atunci când ne orientăm atenţia spre analiza interiorului
nostru, putem intra în contact cu personalitatea, cu corpul, cu eul și
cu sinele nostru. Conţinutul eului se prezintă ca o istorie a devenirii,
ca o sinteză a evenimentelor care ne-au marcat, ca o autobiografie.
Fiecare nouă informaţie (care sunt receptate selectiv) este asimilată şi
contribuie la îmbogăţirea experienţei.
În “The Principles of
Psychology” (1890) W. James face o deosebire între Eu şi Mine,
spunând că Eul “este acela care este conştient în orice moment dat,
pe când Minele este unul din lucrurile de care este conştient Eul” .
El împarte constituenţii Minelui în trei categorii: cel material, cel
social şi cel spiritual. Intre aceștia există conflicte şi rivalităţi, însă
există “simţământul unui spectator ideal” care judecă ce facem noi
înşine prin aceste interacţiuni.
Identitatea psihosocială este rezultatul intersecţiei socialului
(reprezentat de grupuri, instituţii, colectivităţi), cu individualul,
reunind reprezentarea de sine şi de alţii. Este o sinteză între esenţa
individuală şi caracteristicile unei culturi comune, între aptitudinile
persoanele şi rolurile sociale ale individului.
În sens strict, identitatea evocă continuitatea existenţei, faptul că
individul rămâne acelaşi în timp, că perseverează într-o formulă de
sine. În sens larg, identitatea poate fi asimilată cu o reprezentare
unificatoare a existenţei, cu imaginea de sine şi conceptul de sine.
Dar, în măsura în care este legată de practicile sociale, de ancorarea
socială şi de îmbogăţirea culturală, identitatea nu se poate limita la
imaginea de sine şi la transmisia culturală a unor reprezentări. Ea se
structurează şi se construieşte prin asumarea unor roluri pe scena
socială şi se reface continuu în cursul existenţei.
În studierea acestei probleme s-au conturat două mari direcţii de
cercetare. Unii autori înţeleg prin conceptul de sine identitatea
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personală. Această substituire nu este însă justificată. Identitatea
persoanei nu este un produs izolat, caracterizat numai printr-un
sentiment de continuitate şi de coerenţă intra-personală. Nu este doar
produsul unei reflecţii aprofundate despre sine. Alţi autori consideră
că identitatea este numai socială. Aceasta pentru că se formează prin
asimilarea valorilor oferite de grupurile de apartenenţă, de contextul
social larg. Ideea de Noi şi Ei ar fi rezultatul acestui produs de
impregnare din exterior. În definirea conceptului de identitate, spune
psihologul Marisa Zavalloni (1973), trebuie să luăm în considerare
patru dimensiuni:
1) conştiinţa unei identităţi sociale, considerată un sentiment
pozitiv, prezent în toate aspectele sinelui;
2) stabilirea caracterului personal, continuitatea şi coerenţa în
comportare;
3) integrarea sinelui, sinteza dintre eu şi context;
4) solidaritatea cu idealurile şi identitatea grupului de
apartenenţă.
In lucrarea de față ne-am propus să conturăm, din diferite
perspective ale psihologilor, aspectele definitorii ale personalității,
ale Eu-lui , conștienței și identității sociale, acordând un spațiu extins
formelor Eu-lui și raliindu-ne abordării Eu-lui în sensul de conştiinţă
de sine.
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FACTORI DE PERSONALITATE IMPLICAȚI ÎN
DELINCVENȚA JUVENILĂ
ELIZA PENELOPA NICOLAESCU, doctorandă
(România)
Abstract
In this article we present the results of the formative
experiment on the results obtained following the application of a
psychological intervention program for the improvement of the
personality of the delinquent teenagers.
Keywords: adolescents, juvenile delinquency, Big Five.
Adnotare
În acest articol prezentăm rezultatele experimentului formativ
obținute în urma aplicării unui program de intervenție psihologică
pentru ameliorarea personalității adolescenților delincvenți.
Cuvinte-cheie: adolescenți, delincvență juvenilă, modelul Big
five.
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Delincvența juvenilă este una dintre cele mai incitante
probleme de cercetare în domeniul științelor comportamentale și a
devenit un punct de interes pentru cercetările din psihologie și din
sociologie. Delincvența este o tulburare de conduită în tinerețe, iar
discuția despre delincvența juvenilă acordă atenție tendințelor
vârstei, dezvoltării morale, continuității și cursului comportamentului
antisocial. Acestea sunt direct sau indirect influențate de diferitele
tendințe istorice, inclusiv de schimbările din societate și din familie.
Numeroase cercetări analizează critic rolul trăsăturilor de
personalitate în delincvența juvenilă și în comportamentul criminal și
încearcă să determine dacă acești factori sunt predictivi ai recidivei
viitoare. În ciuda unui cadru legal strict, infracțiunile juvenile penale
rămân alarmante și acest articol își propune să contribuie, alături de
alte surse din domeniu, la înțelegerea modului în care personalitatea
influențează activitatea criminală.
Delincvența juvenilă este, în general, înțeleasă din
perspectiva evolutivă a condițiilor biografice sociale, a indiciilor
situaționali și a circumstanțelor sociale. Apariția criminalității la
tineri are în centrul atenției și condițiile de vulnerabilitate
individuală, adică predispozițiile ce provoacă tânărul, în condiții
biografice sau sociale favorizante, să inițieze acțiuni penale.
Creșterea și declinul delincvenței se caracterizează prin două
dimensiuni, această distincție corespunde diferențierii dintre
escaladarea pe termen lung a delincvenței cu debut precoce și
escaladarea pe termen scurt ce investighează delincvența limitată la
perioada adolescenței. Articolul de față prezintă rezultatele parțiale
ale cercetării formative din cadrul lucrării doctorale Dezvoltarea
personalităţii adolescenţilor delincvenţi, și anume rezultatele
obținute în fazele de test și post-test la Inventarul de personalitate
DECAS (Sava, 2008), realizat după modelul celor cinci dimensiuni
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fundamentale ale personalității: Deschiderea, Extraversiunea,
Conștiinciozitatea, Agreabilitatea și Stabilitatea.
Teoriile delincvenței situează trăsăturile de personalitate
printre factorii favorizanți pentru infracționalitate. Personalitatea se
conturează de timpuriu, când copilul percepe și observă atent
realitatea înconjurătoare. Adolescența este vârsta critică pe traseul
definitivării personalității, capacitatea de analiză și sinteză este
dezvoltată, dar instabilă, de aceea mediul în care tânărul crește își
pune puternic amprenta asupra dezvoltării lui. Întrebările și
frământările din perioada adolescenței sunt definitorii pentru
cristalizarea ulterioară a personalității, pentru conturarea unui ideal,
pentru formarea unui sistem de valori ce vor ghida comportamentul.
Putem spune că personalitatea delincventului juvenil reprezintă
conjugarea nefericită a acelor factori ce contribuie la dezvoltarea
personalității sale, din care rezultă o persoană care întâmpină
dificultăți în adaptarea adecvată la cerințele societății. Modelul cel
mai folosit în investigarea personalității (inclusiv în legătură cu
delincvența) este modelul Cinci trăsături (Big five) [5]. Cele mai
numeroase studii au găsit două trăsături relaționate semnificativ cu
delincvența, și anume conștiinciozitatea și agreabilitatea [12]. La
acestea două, alte studii, mai puține însă, adaugă și deschiderea [2,
12]. Implicit, toate studiile care pun în legătură metodologică cele
Cinci trăsături și infracționalitatea au postulat faptul că modelul
reprezintă „cele mai importante dimensiuni ale cadrului social” [1, 7]
și, în consecință, pot explica și delincvența, prin conceptualizarea și
fațetele celor două trăsături.
Conștiinciozitatea, cunoscută și sub numele de constrângere,
este tendința individului de a fi orientat spre scop, obiectiv și
planificat, descrie capacitatea persoanei de a respecta normele și
regulile prescrise social, de a-și întârzia satisfacerea impulsurilor și
controlarea lor [4]. Conștiinciozitatea reflectă caracteristicile
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organizării și autodisciplinării și poate indica abilitățile tânărului de a
se concentra asupra obiectivelor pe termen lung, corelată fiind cu
controlul asupra impulsurilor și cu autoreglarea [3]. Studiile au
relevat influența tendințelor de autocontrol slab în manifestarea
tulburărilor de conduită la adolescenți și adulți [9]. Mai mult,
impulsivitatea sau dezinhibarea este mai puternic legată de un curs al
vieții cu multiple acte de delincvența antisocială persistentă decât
actele antisociale limitate la perioada adolescenței [8]. Fațetele
conștiinciozității sunt:
1. Competența (măsura în care persoana se simte capabilă să
facă față evenimentelor de zi cu zi);
2. Ordinea (măsura în care persoana este organizată, îngrijită,
ordonată);
3. Simțul datoriei (măsura în care acțiunile sunt guvernate de
conștiință, aderă la principii etice și îndeplinesc obligații
morale);
4. Dorința de realizare (măsura aspirațiilor înalte și efortul
pentru atingerea scopurilor);
5. Autodisciplina (capacitatea de a duce la bun sfârșit
sarcinile, contrar plictiselii și a factorilor distractori);
6. Deliberare (măsoară tendința de a reflecta, de a gândi atent
înainte de a acționa sau vorbi).
Agreabilitatea este o dispoziție interpersonală și reprezintă
tendința persoanei de a fi prosocială, caldă, iertatoare, empatică,
directă și orientată către alții; ea include așa trăsături, precum
bunătatea, spiritul de cooperare, încrederea, modestia [4]. Nivelurile
scăzute ale agreabilității sugerează tendința de a fi manipulativ,
cinic, nepoliticos, suspicios și caracterizează tulburările de
personalitate, delincvența și problemele de comportament
externalizate [4]. Fațetele agreabilității sunt:
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1. Încrederea (care se referă la încrederea în sinceritatea
semenilor și în buna lor credință);
2. Onestitatea (tendința de a fi onest și sincer);
3. Altruismul (se referă la preocuparea activă pentru binele
semenilor, exprimată prin generozitate, dorința și
disponibilitate de a-i ajuta pe cei care au nevoie);
4. Complianța (tendința de a inhiba pornirile agresive și de a
preveni conflictele interpersonale);
5. Modestia (tendința de a nu supralicita propriile realizări);
6. Blândețea (atitudini de simpatie și grijă pentru semeni).
Deschiderea surprinde curiozitatea intelectuală, originalitatea,
creativitatea și aprecierea estetică și a noutății și este caracterizată ca
deschidere spre sentimente, spre idei noi, spre flexibilitatea gândirii,
spre valori și spre disponibilitatea de a se deda la fantezie, fapt ce are
un control important asupra emoțiilor [5].
Obiectivul general al cercetării formative a fost diminuarea
potențialului delincvent al adolescenților prin activarea resurselor
personale, ca urmare a participării la grupul de intervenție
psihologică.
Obiectivele specifice ale cercetării au avut în vedere
diminuarea nivelului tulburărilor de externalizare (conduită;
dependenţa de substanţe; predispoziţia spre violenţă; probeme
şcolare), stabilizarea profilului pulsional, dezvoltarea judecății
morale și dezvoltarea personalității. Variabila independentă este
programul de intervenție psihologică la care adolescenții au
participat cu scopul diminuării potențialului delincvent. Așadar, am
presupus că programul de intervenție psihologică poate modifica acei
factori de personalitate implicați, conform literaturii de specialitate
studiate, în delincvența juvenilă.
În experiment au fost implicate 24 de persoane: 17 de gen
masculin și șapte de gen feminin. Media de vârstă a fost de 16.3 ani.
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(AS=4.3 ani. Vârsta minimă a fost de 14 ani, iar cea maximă – de 17.
Participanții au fost împărțiți în două grupuri. Grupul experimental
(GE) – format din 12 persoane (opt băieți și patru fete), împărțițe pe
două grupuri de dezvoltare personală, centrate pe diminuarea
potențialului delincvent. Membrii acestor grupuri au participat la opt
întâlniri care s-au desfășurat pe o perioadă de două luni, totalizând 36
de ore. Grupul de control (GC) este comparabil din punct de vedere
statistic (vârstă, gen, nivel de dezvoltare a imaginii de sine) și a fost
format din 12 de persoane.
Cercetarea de faţă are un design experimental, longitudinal și
cantitativ, descriptiv și inferențial. Un lot de 24 de adolescenți a fost
investigat cu privire la anumite componente ale comportamentului
potențial delincvent. Lotul integral a fost împărțit aleatoriu în două
grupuri: un grup experimental (GE) și un grup de control (GC).
Grupul experimental (GE) a participat la un program de intervenție
psihologică care a urmărit diminuarea potențialului delincvent. După
desfășurarea experimentului, am realizat o nouă măsurătoare a celor
două grupuri și această fază am denumit-o retest.
Îm urma realizării programului de intervenție, am aplicat din
nou probele din etapa de constatare. Prezentăm aici rezultatele
obținute de GE și GC la Inventarul de personalitate DECAS.
Menționăm că, înaintea programului de intervenție, am identificat
lipsa semnificației statistice a diferenței dintre cele două distribuții,
deci putem spune că GE și GC au fost omogene.
La scala Deschidere, participanții puteau obține un scor între
20 și 80 de puncte. Înainte de intervenție, scorul minim a fost de 21
de puncte, iar cel maxim de 76. Media scorurilor la acest chestionar a
fost de 34.92 (liminf 95%=29.12, limsup 95%=40.71, AS=13.72,
ES=2.8). Pentru GE, media scorurilor este de 32.92 (liminf
95%=25.46, limsup=40.38, AS=11.74, ES=3.39), iar pentru GC,
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media scorurilor este de 39.92 (liminf=26.92, limsup=46.91,
AS=15.72, ES=4.54).
La finalul intervenției psihologice, media GE a fost de 49.17
(liminf 95%=, limsup 95%=, AS=10.93, ES=3.15). Media GC a fost
de 36.92 (liminf 95%=27.11, limsup 95%=46.73, AS=15.44,
ES=4.45).

Figura 1. Boxplot pentru mediile la scala Deschidere GE și GC faza
de retest
Testul neparametric Mann-Whitney indică o diferență
semnificativă a nivelui de deschidere, în funcție de grupul din care
fac parte adolescenții: Rang Med GE=15.83, Rang Med GC=9.17
(U=32, z=-2.313, p (unidirecțional) =.020). Putem observa că nivelul
de deschidere al adolescenților care au participat la programul de
intervenție este semnificativ mai mare decât al celor care nu au
participat la program.
La scala Extraversie, înainte de intervenție, scorul minim a
fost de 25 de puncte, iar cel maxim – 71. Media scorurilor la acest
chestionar a fost de 45.46 (liminf 95%=39.93, limsup 95%=50.99,
AS=13.01, ES=2.67). Pentru GE, media scorurilor este de 41.92
(liminf 95%=32.97, limsup=50.86, AS=14.08, ES=4.06), iar pentru
GC, media scorurilor este de 49 (liminf=41.67, limsup=56.33,
AS=11.54, ES=3.33).
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La finalul intervenției psihologice, media GE a fost de 43
(liminf 95%=34.61, limsup 95%=51.39, AS=13.21, ES=3.81). Media
GC a fost de 49.67 (liminf 95%=42.04, limsup 95%=57.29,
AS=12.03, ES=3.46).

Figura 2. Bloxpot pentru mediile Extraversiunii GC și GE, retest
Testul neparametric Mann-Whitney indică o diferență
nesemnificativă a nivelui de extraversie, în funcție de grupul din care
fac parte adolescenții: Rang Med GE=10.38, Rang Med GC=14.63
(U=46.5, z=-1.475, p (unidirecțional) =.143).
Putem spune că nivelul de extraversie nu a fost afectat de
participarea la intervenția psihologică. De altfel, raportul introversie
– extraversie este unul dintre cele mai stabile în structura
personalității, nivelul mediu ridicat face ca persoana să fie entuziastă,
activă și optimistă, să inițieze facil contacte sociale și să fie apropiată
de semeni. Un nivel prea înalt face ca individul să fie guraliv, să aibă
tendințe dominatoare și să se plictisească repede.
Pentru scala Conștiinciozitate, înainte de intervenție, scorul
minim a fost de 20 de puncte, iar cel maxim – de 52. Remarcăm că
niciun participant nu a trecut de nivelul mediu al acestei scale. Media
scorurilor la acest chestionar a fost de 32.63 (liminf 95%=29, limsup
95%=36.25, AS=8.57, ES=1.75). Pentru GE, media scorurilor este de
30.9 (liminf 95%=26.51, limsup=35.32, AS=6.93, ES=2), iar pentru
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GC, media scorurilor este de 34.33 (liminf=28, limsup=40.67,
AS=9.96, ES=2.87).
La finalul intervenției psihologice, media GE a fost de 48
(liminf 95%=44.85, limsup 95%=51.58, AS=5.21, ES=1.5). Media
GC a fost de 33.42 (liminf 95%=28.13, limsup 95%=38.7, AS=8.31,
ES=2.4).

Figura 3. Bloxpot pentru mediile Conștiinciozitățiii GC și GE, retest
Testul neparametric Mann-Whitney indică o diferență
semnificativă a nivelui de conștiinciozitate în funcție de grupul din
care fac parte adolescenții: Rang Med GE=17.58, Rang Med
GC=7.42 (U=11, z=-3.523, p (unidirecțional) =.0001).
Putem spune că nivelul de conștiinciozitate a fost afectat
semnificativ de participarea la intervenția psihologică.
Conștiinciozitatea este unul dintre factorii cei mai implicați în
delinvența juvenilă, un nivel scăzut denotă probleme de
autodisciplinare, tendința individului de a încălca regulile sau
responsabilitățile.
Pentru scala Agreabilitate, înainte de intervenție, scorul
minim a fost de 22 de puncte, iar cel maxim, de 62. Media scorurilor
la acest chestionar a fost de 37.58 (liminf 95%=34.63, limsup
95%=40.54, AS=6.99, ES=1.42). Pentru GE, media scorurilor este de
37 (liminf 95%=32.08, limsup=41.92, AS=7.74, ES=2.23), iar pentru
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GC, media scorurilor este de 38.17 (liminf=34.8, limsup=42.26,
AS=6.43, ES=1.85).
La finalul intervenției psihologice, media GE a fost de 50.67
(liminf 95%=45.38, limsup 95%=55.96, AS=8.32, ES=2.4). Media
GC a fost de 38.4 (liminf 95%=34.1, limsup 95%=42.73, AS=6.78,
ES=1.96).

Figura 4. Bloxpot pentru mediile scalei Agreabilitate, GC și GE,
retest
Testul neparametric Mann-Whitney indică o diferență
semnificativă a nivelui de agreabilitate, în funcție de grupul din care
fac parte adolescenții: Rang Med GE=16.92, Rang Med GC=8.08
(U=19, z=-3.065, p (unidirecțional) =.002).
Putem spune că nivelul de agreabilitate a fost modificat
semnificativ de participarea la intervenția psihologică. Agreabilitatea
este un factor important implicat în delinvența juvenilă, un nivel
scăzut denotă tendința de combativitate care, uneori, poate genera
violență, insensibilitate la nevoile celorlalți, antisocialitate.
Pentru scala Stabilitate emoțională, înainte de intervenție,
scorul minim a fost de 21 de puncte, iar cel maxim – de 56. Media
scorurilor la acest chestionar a fost de 37.29 (liminf 95%=27.82,
limsup 95%=36.77, AS=10.59, ES=2.16). Pentru GE, media
scorurilor este de 31.17 (liminf 95%=23.06, limsup=39.27,
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AS=12.75, ES=3.68), iar pentru GC, media scorurilor este de 33.42
(liminf=28.13, limsup=38.71, AS=8.32, ES=2.4).
După desfășurarea intervenției psihologice, media GE a fost
de 48.33 (liminf 95%=40.39, limsup 95%=56.28, AS=12.5, ES=3.6).
Media GC a fost de 35.58 (liminf 95%=28.74, limsup 95%=42.4,
AS=10.76, ES=3.1).

Figura 5. Bloxpot pentru mediile scalei Stabilitate, GC și GE retest
Testul neparametric Mann-Whitney indică o diferență
semnificativă a nivelui de stabilitate, în funcție de grupul din care fac
parte adolescenții: Rang Med GE=16.38, Rang Med GC=8.63
(U=25.5, z=-2.68, p (unidirecțional) =.007).
Putem spune că nivelul de stabilitate a fost modificat
semnificativ de participarea la intervenția psihologică. Stabilitatea
este un factor important implicat în delincvența juvenilă, un nivel
scăzut denotă tendința unor așteptări nerealiste, iar un nivel exagerat
de ridicat poate indica indiferență, lipsă de tact, insensibilitate,
subestimarea problemelor.
Obiectivele parțiale ale lucrării au avut în vedere măsurarea
efectului pe care programul de intervenție psihologică îl poate avea
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asupra anumitor factori de personalitate, asupra unor tendințe
pulsionale, asupra dezvoltării morale și asupra ameliorării
tulburărilor specifice adolescenței. Factorii DECAS constatați ca
predictori ai comportamentului delincvent în experimentul
constatator au înregistrat creșteri semnificative statistic: deschiderea,
conștiinciozitatea, agreabilitatea și stabilitatea. De menționat că
acești factori reprezintă trăsături care în anumite combinații pot
descifra alte trăsături de personalitate prezumtiv implicate în
delincvență. Astfel, nivelele scăzute ale agreabilității și
conștiinciozității, alături de un nivel ridicat de extraversie, pot
dezvălui o personalitate agresivă. Conștiinciozitatea și stabilitatea
scăzute, însoțite de nivele înalte de deschidere și extraversie pot
revela o personalitate cu autocontrol redus, dezinhibată. Lipsa de
sensibilitate poate fi revelată de nivele scăzute de deschidere,
agreabilitate în combinație cu stabilitatea [10].
Eficiența
programului
de
intervenție
psihologică
demonstrează validitatea acelor teorii ale personalității care susțin că
individul este capabil de schimbare. Modelul Cinci trăsături este
adesea folosit pentru a măsura tocmai schimbarea personalității. De
altfel, unele cercetări susțin cu atât mai mult schimbarea
personalității adolescentului, care este extrem de instabilă.
Conștiinciozitatea scade din copilăria târzie până la adolescență, dar
apoi revine: din adolescență până la maturitate. Agreabilitatea scade,
de asemenea, de la copilăria târzie până la adolescență, dar apoi
revine – din adolescență până la maturitate. Extraversiunea scade de
la copilărie la adolescență și apoi nu se schimbă semnificativ [11].
Acești factori sunt puternic implicați în delincvența juvenilă și de
aceea programele de intervenție psihologică pot schimba destinele
unor tineri care au, în acest fel, șanse crescute de adaptare adecvată,
non-delincventă, la viața socială.
153

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Bibliografie
Buss, D. M. Social adaptation and five major factors of
personality. În: J.S. Wiggins (Ed.). The Five-factor Model of
Personality: Theoretical Perspective. New York, Guilford,
1996, pp.180-207.
Dam, C., Janssens, J., De Bruyn, Eric. PEN, Big Five,
juvenile delinquency and criminal recidivism. Personality
and Individual Differences, 2005.
Gungea, Meera & Jaunky, Vishal & Ramesh, Vani.
Personality Traits and Juvenile Delinquency: A critical
analysis. In: International Journal of Conceptions on
Management and Social Sciences, 2017, nr. 5, pp. 42-46.
John, O.P., Srivastava, S. The Big Five factor taxonomy:
History, measurement, and theoretical perspectives. In: L.A.
Pervin & O.P. John (eds.). Handbook of personality: Theory
and research (2nd ed.). New York, Guildford, 1999, pp. 102138.
McCrae, R. R., Costa, P. T., Jr. Personality in adulthood: A
Five-Factor Theory perspective (2nd ed.). New York:
Guilford Press, 2003.
McCrae, Robert R., Paul T. Costa Jr, Antonio Terracciano, et
al. Personality Trait Development From Age 12 to 18:
Longitudinal, Cross-Sectional and Cross-Cultural Analyses.
In: Journal of Personality and Social Psychology, 2002, nr.
83 (6), pp. 1456–1468.
Miller, J. D., & Lynam, D. Structural Models of Personality
and Their Relation to Antisocial Behaviour: A Meta-Analytic
Review. Criminology, 2001, nr. 39, pp.765-798.
Moffitt, T. E., Lynam, D. R., & Silva, P. A. Life course
persistent and adolescence-limited antisocial behavior. A
research review and a research agenda. In: B. Lahey, TE
154

Moffitt and A. Caspi (eds.), The Causes of Conduct Disorder
and Serious Juvenile Delinquency, New York, Guilford, 2002.
9. Rubin, K. H., Burgess, K., Kennedy, A.E., Stewart, S. Social
withdrawal and inhibition in childhood. In: E. Mash,
R. Barkley (Eds.). Child Psychopathology . (2nd edition).
New York: Guilford, 2003 pp. 372-406.
10. Sava, F. A. Inventarul de personalitate DECAS. Manualul
utilizatorului. Timisoara: ArtPress, 2008.
11. Soto, Christopher J., John, OP, Gosling, SD, Potter, J. Age
Differences in Personality Traits From 10 to 65: Big Five
Domains and Facets in a Large Cross-Sectional
Sample. Journal of Personality and Social Psychology, 2011,
nr. 100(2), pp. 330–348.
12. Wiebe, Richard Delinquent Behavior and the Five-Factor
Model: Hiding in the Adaptive Landscape?. În: Individual
Differences Research 2017, nr. 2(1), pp.38-62.

FOBIA ȘCOLARĂ
GABRIELA MAALOUF, doctorandă
(România)
Abstract
This article from a structural point of view contains 20 page
of basic text, a bibliography consisting of 16 titles and a review
containing the introductory part, the content of the article,
conclusions and recommendations.
Keywords: school phobia, anxiety, separation anxiety,
parenting style, self-image, self-esteem, authonomy, family system
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Adnotare
Acest articol, din punct de vedere structural, conţine 20 de
pagini de text de bază, bibliografie formată din 16 de titluri şi o
trecere în revistă cuprinzând partea introductivă, cuprinsul
articolului, concluzii şi recomandări.
Cuvinte-cheie: fobia școlară, anxietatea, anxietatea de
separare, stil parental, imagine de sine, stima de sine, autonomie,
sistem familiar
Scopul prezentei cercetări constă în analiza dinamicii, a
specificului tipurilor şi surselor generatoare de fobie școlară la copii.
Acest articol își propune studierea specificului fobiei şcolare şi a
factorilor determinanţi, identificarea surselor fobiei școlare, stabilirea
interrelaţiei fobie școlară – stil parental, autoapreciere, precum și
descrierea unor abordări comportamentale și a tratamentului
psihodinamic al fobiei școlare.
Termenul fobie scolară implica așa procese emoționale, cum
ar fi: sentimente de teamă, anxietate și neajutorare. Astfel, atitudinea
familiei, a cadrelor didactice, a colegilor față de problemele cu care
se confruntă copilul ce dezvoltă fobie școlară aduce un aport
semnificativ în procesul de vindecare.
The purpose of the paper is to analyze the dynamics,
specificity, types and sources of school phobia for children. This
article aims to study the specifics of school phobia and the
determinants; identifying sources of school phobia; establishing the
interrelation of school phobia - parental style, self-appraisal;
description of behavioral approaches; psychodynamic treatment of
school phobia.
School phobia involves emotional processes, such as feelings
of fear, anxiety, and helplessness. Thus, the attitude of the family,
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teachers, colleagues, towards the problems with which the child
developing school phobia is confronted, brings a significant
contribution to the healing process.
Simptomul refuzului de a merge la școală este unul care se
pretează la diferite interpretări psihodinamice și la diferite stiluri de
conceptualizare. Opinia inițială a lui Johnson ( Adelaide M., 1941) că
fobia școlară este o formă de anxietate de separare a fost confirmată
de mai mulți autori, printre care Waldfogel S. și Eisenberg L.
Reprezentarea clinică a fobiei școlare a fost extrem de bine descrisă
de Hersov L., în 1977: „Problema începe de multe ori cu plângeri
vagi despre școală sau cu reticența de a merge la școală, progresând
până la refuzul total de a merge la școală sau de a rămâne la școală,
copilul ramânând ferm în convingerile sale, în ciuda pedepselor din
partea părinților și a presiunilor profesorilor și a medicilor de
familie.”
Băieții și fetele refuză să frecventeze școala la aceleași rate.
Potrivit lui King și Bernstein (2001), vârstele de vârf ale elevilor cu
refuz școlar sunt între 6-7 ani și 10-12 ani. Aceste vârste corespund
școlii primare și trecerii la liceu, ambele perioade fiind neobișnuit de
stresante. Estimările sugerează că aproximativ 4,5% dintre copiii cu
vârste cuprinse între 7 și 11 ani și 1,3% dintre copiii cu vârste
cuprinse între 14 și 16 ani dezvoltă fobie școală. Fobia școlară este o
problemă internațională, cu o rată estimată de 2,4% din toți copiii de
vârstă școlară din întreaga lume, care refuză să participe la ore.
Copiii care au mai multe riscuri să dezvolte fobie școlară au
anumite caracteristici. Acestea includ:
• reticența de a rămâne într-o cameră singuri sau frica de
întuneric;
• dependența față de părinți sau îngrijitori;
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îngrijorarea excesivă că ceva groaznic se va întâmpla la
domiciliu în timp ce ei se află la școală;
• probleme de somn sau cosmaruri frecvente legate de
separarea de părinți;
Mulți oameni de știință au încercat să clasifice fobia.
Coolidge, Hahn și Peck (1975), într-un studiu de 21 de cazuri, au
prezentat dovezi a două tipologii de fobie școlară, pe care le-au
numit „nevrotic” și „caracterologic”. Grupul „nevrotic” a fost format
în cea mai mare parte din fete. Conflictul primar din acest grup părea
a fi centrat pe „legătura simbiotică” a copilului față de mamă. Grupul
„caracterologic” consta în principal din băieți mai în vârstă, care erau
considerați, în general, a avea probleme de comportament.
Această comparație a fost dezvoltată de Kennedy. El a inclus
caracteristicile părintești și modelele de comunicare pentru a face
diferența între cele două tipuri.
O altă constatare foarte interesantă a fost aceea a lui Yule,
Hersov și Treseder, făcută în anii 80, care au descoperit că pot exista
subtipuri de fobie școlară și au subliniat o clasificare brută bazată pe
implicațiile posibile ale tratamentului. Fobia școlară, care apare la un
copil vulnerabil ca urmare a unei schimbări majore în ceea ce
privește școlarizarea, vine și ca urmare a unei probleme declanșate de
anxietatea suplimentară legată de domiciliu. Desensibilizarea
sistematică, alături de atenția acordată aspectelor practice din
„mediul fizic și social” al copilului, este, probabil, cea mai eficientă
opțiune de tratament.
În general, trebuie făcută o distincție între fobia școlară și
anxietatea de separare care este specifică pentru copilul din clasa I.
De asemenea, în funcție de gravitatea cazurilor, se folosește termenul
de fobie școlară, care implică procese emoționale, cum ar fi
sentimentele de teama, anxietate și neajutorare și cel de refuz școlar.
•
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Anxietatea de separare sau frica de fi abandonat apare, într-o
primă instanță, din mesajele toxice primite de-a lungul timpului din
partea părinților sau a principalilor îngrijitori ai copiilor, mesaje
înmagazinate adânc în subconștient și pregătite să iasă la suprafață
atunci când copiii sunt expuși situației din lumea reală: „Daca mai
plângi, te las aici cu doamna.”; „Vine ea, școala, nu te mai
cocoloșește nimeni.”; „Dacă nu iei note mari, nu primești ce îți
dorești sau vei avea un viitor ratat.”; „Ce te faci acum, dacă răcești,
dacă nu reușești să mănânci? Eu nu voi fi cu tine!”
„Copiii sunt extrem de sensibili la grijile şi temerile părinţilor
şi e posibil ca, în mod inconştient, să îşi formeze un mod de gândire
fatalist, pesimist sau anxios. Ar fi minunat ca adulții să încerce să
evite a-și exterioriza temerile zilnice legate de lucrurile, până la urmă
obişnuite, din viaţa copilului. Cei care sunt părinţi ştiu însă ce greu
este să se abţină să spună: „Să fii atent”, „Mi-e teamă că…”, „Îţi port
atâta grijă…”. Astfel de remarci, auzite frecvent, sunt interiorizate de
către copil. Ulterior, ele ajung să caracterizeze copilul la nivel de
personalitate şi să-l definească drept tip de reacţie la situaţii externe.
Justificările părintelui servesc adeseori ca autojustificări ale copilului
pentru neîndeplinirea responsabilităţilor. Copilul aude frecvent
părintele spunând: „Copilul meu petrece prea multe ore la şcoală, e
stresat şi obosit”; sau „Vin târziu de la serviciu şi nu am timp pentru
copil”. În genere, convingerile părintelui nu trebuie transmise
automat copilului. Mai mult, dacă noi, ca părinţi, găsim o scuză
pentru fiecare comportament negativ, copilul va avea mereu tendinţa
de a transfera celorlalţi vina pentru propriile probleme” [3, pp. 211212].
Așadar, anxietatea de separare poate apărea ca răspuns la
comportamentul hiperprotectiv sau autoritar al părinților.
Simptomele de anxietate sunt, de cele mai multe ori, însoțite de
tulburări neurovegetative de tipul: cefalee, dureri de stomac, greață,
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amețeală, pierderea apetitului, care se manifestă în momentul când
știe că trebuie să meargă la școală. Uneori, copilul protestează,
plânge, având chiar crize de furie care pot să devină comportamente
de tip agresiv, distructiv. Alți copii devin retrași, apatici. În mod
tipic, odată ce înceteaza presiunea legată de mersul la școală,
simptomele par să se atenueze.
Indiferent de modul în care apare tulburarea, părinții se
întreabă daca există ceva greșit la școală sau își pun problema unei
eventuale boli somatice a copilului. Deseori, copilul este măcinat de
griji realiste (atât acasă, cât și la școală), care se împletesc cu frici
iraționale.
Cu toate acestea, după teama de separare, un alt motiv
frecvent de neliniște poate fi lipsa autonomiei, cauzata de stilul
parental hiperprotectiv.
Dacă micuțul nu știe să meargă singur la toaletă, nu știe să
mănânce singur, să se spele pe mânuțe, să se schimbe, atunci el se
poate simți în nesiguranță într-un loc nou. Acesta ar putea fi și
misterul pentru care un copil care nu a plâns în primele zile și căruia
nu i-a fost teamă că va fi lăsat acolo, să înceapă să spună că nu mai
vrea să meargă la grădiniță.
Fobia școlară survine, în general, între 7 și 13 ani, afectând 25% din copiii de vârstă școlară. Problema începe deseori cu lamentări
ale copilului, cu formulări critice, negative cu privire la școală, cu
reticența sa de a merge la școală sau de a ramâne acolo, în ciuda
încercărilor de convingere din partea părinților și a profesorilor sau a
pedepselor aplicate.
Fobia școlară se structurează pe un teren afectiv fragil și în
contextul unei insuficiente maturizări pentru școală. Copilul se
percepe ca fiind diferit de ceilalți, se autoevaluează ca fiind
nepregătit să facă față exigențelor școlare. Aceste probleme provoacă
deseori stări depresive anxiogene și insomnii.
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Pe lângă trăsăturile particulare și eventualele consecințe ale
hiperprotecționismului, trebuie analizați factori externi, contextuali și
este necesară intervenția precoce în scopul eliminării acestora și
generalizării anxietății care poate să determine apariția fobiei sociale.
Perspectivele terapeutice în cazul fobiei școlare sunt, în
general, legate de teoriile etiologice. Dacă se ia în considerare
perspectiva psihodinamică (ar fi vorba doar de o manifestare a
anxietății de separare), atunci accentul în terapie va fi pus pe relația
mamă – copil, iar aspectele legate de școală vor fi pe planul al doilea.
Dacă, dimpotrivă, se iau în considerare afirmațiile lui G. Chapman,
se ajunge la o ignorare aproape totală a dinamicii familiale.
Recent, diverse organizații insistă pentru interpretarea fobiei
școlare ca o „anxietate indusă de școală, de tip acut”, argumentând
faptul că majoritatea copiilor fobici reacționează rațional față de
presiunile nerezonabile ale școlii sau ale conflictelor din noul mediu.
„Prin urmare, confruntările şi chiar conflictele cu egalii săi îl pot face
să se orienteze din când în când spre sine, să-şi pună întrebări, să fie
uneori frământat în legătură cu fiinţa sa. Toate acestea vor contribui
la dezvoltarea imaginii de sine în cele trei planuri ale ei: eul fizic, cel
spiritual şi cel social” [1, p.123].
„De aceea, atenţia pe care învăţătoarea trebuie să o acorde
dezvoltării unei imagini se sine pozitive, reprezintă o importantă
contribuţie a ei la reuşita şcolară din acest stadiu şi la pregătirea
pentru ciclurile următoare şi pentru integrarea generală în viaţă şi în
societate” [1, p. 124].
Baza etiologică a fobiei școlare pare să se afle undeva între
cele două poziții. Bineînțeles, școlile nu pot sa fie absolvite de orice
responsabilitate. Copiii cu fobie școlară sunt elevi vulnerabili, care
prezintă temeri reale și imaginare legate de școală, ce trebuie
investigate cu atenție. Oricum, mulți dintre acești copii prezintă frici
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și anxietăți și în viața de acasă – de exemplu, legate de sănătatea unui
părinte, de posibilitatea ca acesta să moară în absența copilului.
„De exemplu, copiii cu fobii specifice se pot teme de situații
legate de participarea la școală. În acest caz, anxietatea copilului este
legată, mai degrabă, de felul în care se desfășoară ora, decât de orice
experiență de separare de persoanele față de care acesta a dezvoltat
atașament” [2, p. 245].
Există patru categorii specifice care determină aceste
comportamente de tip fobic față de școală:
1) Evitarea și teama de situații școlare specifice (anxietate cu obiect);
2) Evitarea situațiilor sociale – copilul se simte nepregătit pentru
inserarea în grup, se simte netolerat, se teme de probabilitatea de a fi
respins, de situațiile care l-ar pune în inferioritate. De exemplu, o
situație specială ar fi aceea legată de fobia unor copii de a se expune
în fața grupului la orele de educatie fizica – dismorfofobii;
3) Căutarea atenției sau manifestarea anxietății de separare – copilul
face adevarate crize pentru a rămâne lângă mamă;
4) Reîntăriri legate de ceea ce face când rămâne acasă: activități care
îi produc plăcere.
În privința analizei funcționale, este necesară identificarea
comportamentelor neadecvate, precizarea stimulilor care generează
anxietatea, identificarea întăririlor plăcute care-l mențin pe copil
acasă și modificarea întăririlor plăcute cu scopul atenuării fobiei
școlare.
Formele fobiei școlare apărute la vârste mai mari și în
adolescență sunt total diferite de cele din copilaria mică, în pofida
unor similitudini. Debutul este în general brusc; un baiat sau o fata
care nu a atras în mod special atenția adultului, nu mai frecventează
școala. Poate fi vorba de un refuz exprimat direct părinților, cu
posibile manifestări anxioase intense. Alteori, subiectul își
disimulează disconfortul și absentează de la scoală fără a spune
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nimănui. „Aproximativ 11,1% dintre adolescenți refuză să participe
la școală, în mod regulat: un număr surprinzător de ridicat pentru
acest grup de vârstă” [5, p. 50].
Oricum ar fi, schimbarea comportamentului copilului sau a
adolescentului bulversează familia cu atât mai mult, cu cât fobiile
școlare pot apărea, în egală măsură, la elevii buni ca și la cei
mediocri. Acestea nu trebuie confundate cu practica de a absenta a
elevilor complet deșcolarizați, care nu înteleg de ce sunt obligați să
frecventeze școala până la o a anumită vârstă, nici cu absenteismul
celor care, deși nu au avut un eșec școlar manifest, rămân în școală
fără a avea vreun interes pentru prezent sau viitor. „Revolta
împotriva școlii, în ochii elevilor de 14 ani: profesorii lor se
transformă în niște ignoranți plini de pretenții sau în niște tirani;
elevii gândesc cu perseverență o greșeală cât de mică a profesorilor
care să servească drept justificare a acestei revolte” [4, p. 67].
În unele cazuri, subiecții nu pot formula vreo justificare, în
alte cazuri, ei pot elabora o poveste care să le explice
comportamentul. Rațiunile invocate pot fi referitoare la o atingere a
stimei de sine, provocată de un profesor, sau la o schimbare de
atitudine din partea colegilor sau a grupului de prieteni. În aceste
relatări, subiectul se simte trădat sau desconsiderat. Alteori,
explicațiile sunt de altă factură: poate fi vorba de preocupări
ipocondrice, de tip astenie excesivă sau de o preocupare intensă
pentru aspectul fizic. Deseori, la intervenția familiei, subiectul se
poate întoarce la școală, dar anxietatea se manifestă din nou cu
aceeași intensitate; devine evident că este vorba de fobie școlară, iar
motivele invocate de către subiect nu sunt decât construcții
artificiale.
Tratamentul precoce al fobiei școlare a fost, în mare parte,
bazat pe psihanalism. Au fost implementate două studii: tratamentul
psihodinamic tradițional și terapia familială.
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Studiile psihodinamice tradiționale sunt interpretate ca fiind
cele care se concentrează asupra unui copil individual sau a unei
relații mamă – copil. Tratamentul analitic s-a concentrat în întregime
asupra copilului, dar au realizat importanța tratării atât a mamei, cât
și a copilului. Tratamentul cu privire la tată a fost considerat a fi cel
mai eficient: mai degrabă, prin a ajuta mama să-și clarifice și să-și
restructureze sentimentele față de soțul ei, decât să se ocupe direct de
tată. Dilema în acest studiu este dacă copilul ar trebui sau nu ar trebui
să se întoarcă la școală imediat. Studiile au arătat o ușoară diferență
în procente atunci când a trebuit să se decidă ce metodă a fost mai
eficientă. (Blagg, 1987).
Terapia familială (de Skynner) depășește diada părinte – copil
în abordarea întregului sistem familial. Fobia școlară este considerată
simptomatică și, uneori, protejată și sporită de funcționarea
defectuoasă a familiei. Abordările de tratament evidențiază în mod
constant importanța reîntoarcerii timpurii la școală, deși modul în
care se face acest lucru variază foarte mult de la terapeut la terapeut.
Skinner se referă, în abordarea sa, la o psihoterapie familială
comună. Problema centrală a fobiei în școală este văzută ca eșecul
părinților de a-și ajuta copilul să renunțe la cererile omnipotești
pentru posesia exclusivă a mamei. Skinner susține că, de obicei,
copiii școlari fobici sunt protejați de provocările realității de către
mamele lor. Skynner mai adaugă că obligațiile și reponsabilitățile din
cadrul acestor familii rulează pe verticală, de la părinte la copil, cu o
relație slab consecventă între soți.
Elementele principale sunt subliniate în acest tratament:
întreaga familie nucleară este inclusă în tratamente, precum și alți
membri ai familiei, acolo unde este necesar. Un accent se pune pe
comunicarea și confruntarea nonverbală a părinților asupra
sistemului de reguli ascunse. Atenția este îndreptată asupra
interacțiunilor. Se pune accent pe revenirea rapidă la școală. Se face
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un efort de a slăbi legătura mamă – copil și de a întări legătura
maritală. În cazurile mai simple, interpretarea problemei dezvoltă o
înțelegere a părinților, permițând familiei să-și marcheze propriile
resurse și să rezolve problema. În plus, elevii excesiv de timizi sunt
ajutați de prezența la grupurile de psihoterapie. Doar o atenție
minimă le este acordată factorilor școlari.
Skynner consideră că fobia școlară este înțeleasă mai degrabă
ca o problemă psihosocială, decât ca o afecțiune pur intrapsihică sau
chiar intrafamilială.
Abordările comportamentale ale fobiei școlare sunt împărțite
în trei categorii: tratamentul bazat pe condiționarea clasică,
tratamentul bazat pe paradigma condiționării operatorului și
tratamentul bazat pe formarea competențelor sociale.
Desensibilizarea sistematică etse o abordare care implică
lucrul cu copilul prin ierarhia de frică cu grad de atenție, începând de
la cel mai puțin temute situații, până la cele mai temute situații. La
fiecare etapă, copilul este ajutat să depășească orice anxietate,
concentrându-se pe un comportament care este opus anxietății.
Imagini emotive – reprezintă o tehnică pe care unii terapeuți
de comportament au considerat-o foarte puternică. Ei folosesc
proceduri normale de relaxare în legătură cu desensibilizarea
sistematică. Prin această abordare, terapeutul dezvoltă scene
imaginare care provoacă emoții, sentimente de autoafirmare și un
efect pozitiv general, ca mijloc de inhibare a anxietății.
Inundarea sau implantarea sunt proceduri care implică
confruntarea imediată a situației maxime de teamă, fără o pregătire
atentă, prin expunerea gradată la circumstanțe mai puțin
amenințătoare. Subiectul este menținut în situația extrem de temută
până când anxietatea arată semne vizibile de scădere a modelului de
extincție clasică. Presupunerea este că subiectul simte anxietatea ca
rezultat al condiționării clasice prealabile prezentării vii a stimulilor
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condiționali, iar absența oricăror stimuli primari necondiționați va
duce, în cele din urmă, la dispariția raspunsului anxios.
Miller și colaboratorii săi au scos în evidență faptul că
terapiile comportamentale folosite pot fi reduse la patru elemente
esențiale: stabilirea unei relații cu terapeutul, clarificarea unui stimul,
desensibilizarea față de stimul și confruntarea cu stimulul.
Recent, s-a adoptat pentru terapie abordarea rezolvării de
probleme, în care este importantă colectarea a cât mai multe
informații relevante, definirea și clarificarea dificultăților prezente,
stabilirea de ipoteze pentru observare și efectuarea de intervenții
precise, monitorizate cu atenție și revizuite, dacă este necesar. În
legatură cu desensibilizarea și confruntarea, s-au folosit mai multe
abordări, unii terapeuți favorizând un proces de reîntoarcere la
școală, utilizând atât paradigmele condiționării, cât și cele operante.
Demersul terapeutic este realizat prin îmbinarea a două axe:
expunerea la stimulul care generează fobia și reîntărirea sistematica a
îndepărtării de casă și de mama, pentru a se apropia de activitățile
școlare, revalorizând pozitiv situațiile care inițial au produs teamă.
Componentele terapeutice care sunt implicate în acest proces sunt
următoarele: a) învățarea de către copil a unei metode de relaxare; b)
desensibilizarea sistematică „in vivo” și „in vitro” în situațiile
generatoare de teamă și în afara lor; c) eliminarea întăririlor asociate
cu dorința de a rămâne acasă; d) reîntărirea progresivă a copilului în
sens pozitiv, pentru a rămâne la școală.
Relaxarea are ca obiect diminuarea anxietății generate de
diferite situații școlare și înlăturarea tulburărilor neuro-vegetative. Pe
perioada relaxării, care durează 15-30 minute, are loc evaluarea stării
de încordare sau de relaxare a copilului, terapeutul apreciindu-i
eforturile. Subiectul este rugat să facă zilnic exerciții de acest gen.
Componenta principală este activarea desensibilizării prin
expunerea la stimuli generatori de fobie. Acest lucru se va realiza fie
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pe calea imaginației copilului, fie prin expunerea sistematică la astfel
de stimuli în mediul natural.
Se va face o ierahie a situațiilor anxiogene, mergând de la
evenimentele mai puțin anxiogene până la cele care suscită o
puternică fobie.
Copilul își va imagina fiecare situație încercând să rămână
calm. Această tehnică vizează inducerea unor relații afective
pozitive. În timpul reprezentărilor mentale ale unui item, dacă
subiectul resimte anxietate, va ridica degetul, iar terapeutul va relua
acest item până când teama va dispărea. Când primul item din serie
nu va suscita anxietate, se va trece la urmatorul și apoi, în ordinea
ierarhiei propuse, terapeutul va sugera verbal scenele provocatoare
de anxietate, acestea reducându-se prin inducerea simultană a
relaxării.
Desensibilizarea se realizează, de obicei, în 5-10 ședințe,
fiind evaluată în raport cu reprezentările anxiogene devenite
tolerabile. La sfârșitul ei, subiectul este invitat să înfrunte în realitate
situațiile desensibilizate.
Dacă se utilizează experiența „in vivo”, relaxarea nu se va
asocia cu stăpânirea fiecărei situații înfruntate progresiv. Copilul este
invitat să se întoarcă la școală, biruind în fiecare etapă anxietatea.
În contrast cu abordările de reîntoarcere gradată, unii
terapeuți au preferat o confruntare imediată cu situația cea mai
generatoare de teamă (o reîntoarcere la școală). Această tehnică are
avantajul de a oferi o foarte rapidă abordare a tratamentului, dar are
ca rezultat o anxietate marcată a copilului (uneori și a părinților și
profesorilor), înainte ca procesul de stingere să se încheie. Deci,
poate fi considerată prea stresantă și prea dificilă.
O cale mai puțin stresantă de confruntare a temerilor celor
mai grave ale copilului ar putea să-l implice pe terapeut, în sensul
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unui ajutor acordat pentru vizualizarea situațiilor generatoare de
anxietate la școală – „tehnica imploziei”.
Kennedy preconizează o terapie care să implice o frecventare
imediată a școlii, reîntăriri pozitive pentru această frecventare și un
tratament contingent pentru problemele somatice. Studiile sale au
demonstrat o eficacitate crescută a acestui tip de terapie; de
menționat este însă faptul că vârsta subiecților incluși în studiu nu
depășea 11 ani. În cazul subiecților cu vârste mai mari, rezultatele nu
sunt atât de relevante, fiind necesare proceduri mai complexe de
terapie.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Bibliografie
Crețu, Tinca. Psihologia copilului. Iași: Polirom, 2005.
Eisen, A., Schaefer, R. Separation anxiety in children and
adolescents: An individualized approach to assessment and
treatment. Guilford, New-York, 2005.
Pânișoară, Georgeta. Psihologia copilului modern. Iași:
Polirom, 2011.
Șchiopu, Ursula. Criza de originalitate la adolescență.
București: Editura Didactică și Pedagogică, 1997.
Turner, S. M., Beidel, D. C., Dancu, C. V. SPAI – Social
Phobia & Anxiety Inventory Manual. Multi-Health Systems,
Inc., 1996.
Andrews, G. et al. Psihoterapia tulburărilor anxioase: ghid
practic pentru terapeuţi şi pacienţi. Trad. de M. Andriescu,
G. Oancea. Iaşi: Polirom, 2007. 883 p.
Bacus, A. Ajută-ţi copilul să-şi învingă frica. Trad. de I.
Stratulat. Bucureşti: Teora, 2008. 158 p.
Brunel, H. Cum să te relaxezi repede şi plăcut. Douăzeci şi
două de reţete. Trad. de A. Ardeleanu. Bucureşti: TREI, 2003.
168 p.
168

Choque, J. ABC-ul relaxării. Trad. de G. Ţiţeica. Bucureşti:
Corint, 2003. 138 p.
10. Ciofu, C. Interacţiunea părinţi–copii. Ed. a II-a. Bucureşti:
Almatea, 1998. 218 p.
11. Cosmovici, A., Iacob, L. Psihologie şcolară. Iaşi: Polirom,
1999. 304 p.
12. Debesse, M. Psihologia copilului de la naştere la
adolescenţă. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,
1970. 374 p.
13. Eckersleyd, J. Copilul anxios. Adolescentul anxios. Trad. de
B. Chircea. Prahova: Antet XX Press, 2005. 111 p.
14. Freud, A. Normal şi patologic la copil – evaluări ale
dezvoltării. Trad. de C. Alecu, C. Popescu. Bucureşti: Editura
Fundaţiei „Generaţia”, 2002. 210 p.
15. Holdevici, I. Psihoterapia anxietăţii. Bucureşti: Dual Tech,
2002. 400 p.
16. Moisin, A. Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie
şi în şcoală: îndrumător pentru părinţi, educatori, învăţători,
diriginţi şi profesori. Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică, 2001. 128 p.
9.

SINDROMUL EPUIZĂRII EMOȚIONALE LA PERSONALUL
MEDICAL
GRATI LILIA, doctorandă
Abstract
Occupational stress is one of the many problems faced by
modern society, being generated by professional life, by the working
environment, with the direct consequences on the professional
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activity, as well as on the health of those who perform the respective
work.
Following the research of the specialized literature we have
identified and presented the effects of occupational stress from the
perspective of different authors. Through this work we have tried to
highlight the studies that refer to burnout as professional exhaustion,
burnout and tiredness, burnout and stress, burnout and depression,
burnout and iliness.
Keywords: occupational stress, coping mechanisms, burnout
(physical or mental collapse caused by overwork), health,
depression, doctor, illness, stress, depersonalization, emotional
exhaustion.
Adnotare
Stresul ocupațional este una dintre multiplele probleme cu
care se confruntă societatea modernă, fiind generat de viața
profesională, de mediul muncii, cu consecințele nemijlocite asupra
activității profesionale, dar și asupra sănătății celor care prestează
munca respectivă.
În urma cercetării literaturii de specialitate, am identificat și
am prezentat efectele stresului ocupational din perspectiva diferitor
autori. Prin intermediul acestui articol, am încercat să evidențiem
studiile care fac referire la: burnout ca epuizare profesională,
burnout și oboseală, burnout și stres, burnout și depresie, medic,
burnout și boală.
Cuvinte-cheie: stres ocupațional, mecanisme de coping,
burnout (epuizare profesională), sănătate, depresie, boală, stres,
depersonalizare, epuizare emoțională.
Sindromul burnout reprezintă o stare de epuizare fizică,
psihică și emoțională produsă de stresul prelungit, în general, la locul
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de muncă, fiind o consecință a dezechilibrului dintre cerințe, resurse
și gradul de satisfacție profesională. Termenul de burnout a fost
introdus în anul 1970 de către psihologul american Herbert
Freudenberger. Acesta îl definea ca fiind caracteristic pentru
angajații din domeniile de lucru cu oamenii, adică medici, asistente,
profesori și asistenți sociali, profesii în care ar fi prezent un
sentiment de sacrificiu pentru ceilalți.
Fiecare loc de muncă prezintă un grad de stres, însă munca cu
pacienţii din spital presupune un stres profesional intens, cu influenţă
asupra sănătăţii psihice şi fizice a angajaţilor. Este recunoscut la
nivel mondial faptul că profesia de medic este asociată cu un nivel
crescut de stres. În multe cazuri, alegerea meseriei în domeniul
medical e declanșată de dorința de a ajuta oamenii. Dar atunci când
te confrunți cu realitatea de la locul de muncă și constați curând că
nu este ceea ce ai crezut la început, deoarece ai parte de multe
responsabilități de îngrijire fiind, în același timp, alături de oameni
care suferă, mor sau care sunt pe moarte. Dacă adăugăm faptul că
instituțiile medicale sunt diferite ca mărime, iar cadrele medicale se
confruntă cu sarcini de lucru diferite cumulate cu ture de noapte și cu
un număr substanțial de ore de muncă suplimentare din cauza lipsei
personalului medical, toate acestea conduc la o amplificare a
stresului [6, p. 27].
În urma cercetărilor, pe primele poziții se află volumul mare
de muncă, gestionarea situațiilor legate de moartea pacienților și
conflictul de rol și ambiguitate. Pe lângă acești factori de stres, mai
apar și alte dificultăți, cauzate de: unele relații interpersonale cu
medicii și cu colegii, cunoștințe și abilități insuficiente de nursing,
relațiile interpersonale cu pacienții și cu rudele lor, gestionarea
progreselor în tehnologie și a celor științifice în domeniu. Personalul
medical este supus stresului fizic şi mental atunci când manevrează şi
îngrijeşte pacienţii. La fel de important ca şi epuizarea fizică a
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asistenţilor medicali este stresul psihic la care aceştia sunt supuși în
timpul programului de lucru [8, p. 37].
În 1982, medicul canadian Mark Lauderdale dedică o
monografie sindromului de epuizare profesională, așa-numitul
sindrom burnout, care desemnează eșuarea, uzura și epuizarea
energiei și a forțelor sau a resurselor individuale care îi provoacă
individului o scădere globală a întregului potențial de acțiune.
Studiile care au urmat au conturat repede una dintre categoriile
profesionale afectate profund de acest sindrom: medicii și asistenții
medicali, asistentele medicale fiind în mod deosebit confruntate cu
situaţii potenţial stresante [5, p. 46].
Astfel, la nivel mondial, se impune obiectivul de a dezvolta
strategii de promovare a unui mediu sănătos de lucru pentru personal
și pacienți. Deşi momentele de stres pot fi temporare şi, relativ, de
scurtă durată, acestea pot induce consecinţe pe termen lung asupra
sănătății, care pot avea un impact grav în viaţa unui individ în viitor.
Paul Alan Cox clasifică principalele categorii de efecte ale
stărilor emoționale negative astfel:
• efecte fiziologice: creșterea glicemiei, creșterea ritmului
cardiac și a tensiunii arteriale, uscăciunea gurii, transpirația
abundentă, dilatarea pupilei;
• efecte subiective, psihoindividuale: anxietate, agresivitate,
apatie, plictiseală, depresie, oboseală, frustrare, iritabilitate,
scăderea stimei de sine, nervozitate, sentimente de
inferioritate;
• efecte cognitive: incapacitatea de a lua decizii pertinente,
scăderea
capacității
de
concentrare
a
atenției,
hipersensibilitate la critică, blocaje mentale;
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•

efecte comportamentale: predispozitii la accidente,
toxicomanie, izbucniri emoționale, bulimie, abuz de alcool
sau tutun, râs nervos, plâns zgomotos;
• efecte
psihoorganizaționale:
absenteism,
scăderea
productivității, alinierea în relațiile cu ceilalți membri ai
organizației, reducerea implicării, insatisfacții în muncă,
scăderea încrederii și loialității în și față de organizație [5,
p.27].
În legatură cu aceste efecte, trebuie făcute câteva precizări:
- ele sunt cel mai frecvent asociate cu stresul, ceea ce nu
înseamnă că stresul le cauzează întotdeauna; totuși nu poate fi
ignorată posibilitatea ca stresul să constituie una dintre cauzele
primare sau adiționale ale lor;
- ponderea, semnificația și gravitatea lor trebuie evaluate în
funcție de mai multe criterii, dintre care unul foarte important este
cel al nivelului la care se instalează; aceasta pentru simplul fapt că
gestionarea efectelor apărute la nivel individual se află mai puțin sub
controlul organizației și este mult mai greu de realizat;
- efectele stresului organizațional nu trebuie interpretate în
sine, ci și prin prisma posibilității sau capacității lor de a genera în
lanț alte efecte colaterale, cu urmări mult mai grave decât efectul
inițial;
- se impune cercetarea și diagnosticarea surselor generatoare
de stres, deoarece eliminarea cauzelor stresului va conduce la
eliminarea efectelor.
În prezent, există un consens general că solicitările din mediu,
evaluate ca stresante, influențează riscul de îmbolnăviri prin
răspunsurile emoționale negative.
La fel ca și stresul sau, poate, chiar mai mult decât el,
burnout-ul provoacă efecte devastatoare în viața profesională a
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oamenilor. El afectează cele mai diverse planuri ale vieții și
activității
umane:
fiziologice,
psihice,
psihosociale,
psihoorganizaționale, sociale. Persoanele care experimentează
burnout-ul sunt descrise ca fiind obosite, surmenate, epuizate fizic și
psihic, cu sănătatea șubrezită și cu capacitatea de muncă grav
afectată. Termenii epuizare, uzură și ruinare a sănătății sunt cel mai
frecvent asociați cu burnout-ul.
Conceptul de burnout a fost folosit pentru prima dată de Hans
Bradley în 1969, fiind apoi preluat de Herbert Freudenberger în anul
1974 și de Christina Maslach, care îl fundamentează sub raport
științific. Herbert Freudenberger a emis opinia potrivit căreia sunt
predispuse la experimentarea burnout-ului persoanele dedicate unor
cauze, cărora le place să se lupte, exprimându-se chiar că burnout
este „boala luptătorului”. Cauzele fenomenului se află în unele dintre
trăsăturile individuale ale oamenilor, în imaginea de sine idealizată a
acestora, în autopercepția lor ca fiind competenți, carismatici,
dinamici, dar care, cu timpul, pe măsura ce constată că obiectivele
propuse devin aproape imposibil de atins, clachează, îsi pierd
încrederea în sine, se înstrăinează de ei înșiși. Toate acestea l-au
condus pe autor la formularea unei definiții comprehensive a
burnout-ului ca fiind o stare de oboseală cronică, de depresie și de
frustrare generată de dezvoltarea unei cauze, a unui mod de viață sau
a unei relații care eșuează în a produce recompensele așteptate și
conduce, în final, la diminuarea implicării și a îndeplinirii muncii [5,
p.87].
Christina Maslach, efectuând cercetări ample asupra
medicilor, a infirmierelor, a psihiatrilor, a constatat că experiențele
emoționale ale acestora erau, de cele mai multe ori, stresante, fapt
care se asocia cu apariția unor tulburări somatice,
psihocomportamentate și chiar sociale. Atât Christina Maslach, cât și
Herbert Freudenberger considerau, în perioada anilor `70, că
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burnout-ul este specific profesiunilor de asistență sau de ajutorare.
Contrar lui Freudenberger, care amplasa cauza burnout-ului în
individ, în trăsăturile lui de personalitate, Maslach o amplasează în
mediul muncii, în relațiile presupuse de muncă, deci în domeniul
interrelațional și psihosocial.
Monica Perlman și Heinz Hartman au identificat asocierea
burnout-ului cu eșuarea și epuizarea; cu pierderea creativității, a
implicării în muncă; cu duritatea colegilor, a muncii și a instituțiilor;
cu răspunsul la stresul cronic în dorința de a reuși; cu sindromul
atitudinilor de distanțare de client și de sine.
Christina Maslach și Michael Jackson definesc burnout-ul ca
fiind un sindrom de epuizare emoțională, de depersonalizare și de
reducere a realizării profesionale apărut la indivizii implicați
profesional alături de alții [6, p.187].
Epuizarea emoțională presupune vidarea emoțională a
persoanei, pierderea energiei și a motivației, apariția framântării și a
tensiunilor, perceperea muncii ca pe o corvoadă.
Depersonalizarea se asociază cu apariția atitudinilor
impersonale, de detașare față de cei avuți în grijă, de respingere sau
de stigmatizare a acestora, toate fiind destinate să facă față epuizării
resurselor interne.
Reducerea realizărilor profesionale implica pierderea
competențelor, autodevalorizarea, diminuarea stimei de sine și a
autoeficacității.
Apărătorii acestui concept au găsit cel putin trei elemente prin
care să-l diferențieze de stresul ocupațional:
- stresul ocupațional apare ori de câte ori sarcinile de muncă depășesc
resursele adaptative ale angajaților, în timp ce sindromul de epuizare
constituie faza finală a dezadaptării, datorată unui dezechilibru
îndelungat între cerințe și resurse;
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- stresul nu conduce întotdeauna la atitudini și comportamente
negative din partea angajaților, în timp ce burnout-ul este asociat de
fiecare dată cu asemenea trăiri negative;
- stresul afectează pe toata lumea, sindromul de epuizare apare doar
la persoanele care și-au început cariera într-un mod foarte entuziast,
având asteptări și obiective ridicate, dar neîmplinite ulterior [6,
p.101].
Între consecințele cele mai importante ale acestui sindrom, în
plan organizațional, regăsim insatisfacția profesională manifestată
prin renunțare sau neimplicare atât în munca în sine, cât și în
raporturile cu organizația. Ele apar, în special, pe fondul unui raport
social scăzut, în situații de ambiguitate a rolului și în prezența unor
conflicte la locul de muncă. Alte consecințe negative ale stresului în
plan organizațional sunt aprofundarea sentimentului lipsei de
apreciere din partea celorlați, marimea numărului concediilor de
boală, scăderea inițiativei etc. [6, p.111].
Nivelul suprem de manifestare a stresului, în sens nonadaptativ, îl reprezintă apariția stării de epuizare la nivelul persoanei,
care nu mai poate gestiona constructiv stresul. Epuizarea este un
rezultat al oboselii fizice, psihologice și emoționale. Există mai multe
cauze ale epuizării, cum ar fi: plictiseala, ca stare opusă
suprâncărcării; relațiile de comunicare defectuoase între șefi,
subalterni, colegi; recompense neechitabile sau nesatisfăcătoare; prea
multă responsabilitate și prea putin sprijin; necesitatea de a dobândi
foarte rapid noi abilități și cunoștinte etc.
Simptomele epuizării debutează cu oboseala fizică. Victimele
epuizării se plâng de oboseală fizică, de lipsă de energie, dau semne
de slăbiciune fizică, au dureri de cap, insomnii și schimbări în
regimul alimentar. Al doilea nivel este oboseala emoțională.
Depresia, sentimentele de inutilitate și senzația de a fi prins în
capcana postului sunt semne ale acestui sindrom [6, p.106].
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S-a afirmat despre burnout că este o formă particulară de
stres, că este un stres sever sau o manifestare extremă a stresului [6,
p.205]. În sfera celor două noțiuni nu există o relație de suprapunere,
totală sau parțială, ci o relație de coincidență parțială, ceea ce
înseamnă că fiecare dintre cele două fenomene dispune de elemente
proprii, specifice, dar și de elemente comune. Diferențele dintre
aceste două concepte sunt următoarele:
- stresul are o extensie mai mare, el fiind întâlnit atât în sfera vieții
profesionale, cât și în cea a vieții private, extraprofesionale, pe când
burnout-ul este specific sferei vieții profesionale;
- stresul este rezultatul unei tensiuni episodice, burnout-ul – al unei
tensiuni continue, permanente;
- stresul este mai psihologizat, burnout-ul conține mai multe aspecte
obiective, sociale. În stres, nu atât stimulul stresant ca atare contează,
ci și perceperea lui de către individ ca fiind stresant. În burnout,
caracteristicile și constrângerile reale ale vieții profesionale trec pe
prim-plan;
- stresul există independent de burnout, pe când acesta este
indispensabil legat de stres. Stresul bine gestionat poate fi depășit,
dar stresul incorect sau prost gestionat se convertește în burnout. Nu
întâmplător unii autori afirmă despre burnout că este rezultatul unei
tranziții stresante nereușit gestionate [6, p.234].
În anul 1980, Herbert Freudenberger și Geraldine Richelson
apreciau burnout-ul ca fiind o „stare de oboseală cronică”. Mulți
autori au suprimat determinativul „cronica” din definiția burnoutului, susținând că acesta este pur și simplu o stare de oboseală.
Pentru Cary Cherniss, burnout este un răspuns emoțional caracterizat
prin oboseală, surmenaj, istovire, aparând ca urmare a dezechilibrului
dintre cerințele postului și resursele disponibile ale subiectului.
Stevan Hobfoll și Arie Shirom, în anul 1993, au definit
sindromul de oboseală cronică drept istovire fizică pe termen lung, la
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starea de letargie și de afectare a activității și a randamentului, la
golirea organismului de resursele sale energetice ca urmare a
dezechilibrului dintre cererile mediului și capacitatea persoanei de a
face față acestor solicitări [9, p. 60].
Toate aceste caracteristici sunt prezente sau pot precede
burnout-ul, dar nu sunt intrinseci lui. Astfel, burnout-ul se referă la
oboseala rezultată din confruntarea cu problemele oamenilor, pe când
oboseala cronică poate proveni din suprasolicitările muncii. În timp
ce în burnout oboseala se accentuează pe masura trecerii timpului, în
oboseală cronică ea poate disparea după o perioada de repaus.
Una dintre cele mai frecvente manifestări ale reacțiilor
emoționale la stres este reprezentată de simptomatologia depresivă.
Herbert Freudenberger și Richelson arătau că burnout-ul este nu
numai o stare de oboseală, ci și o stare de depresie care conduce la
diminuarea implicării în muncă și la neîmplinirea muncii. Sunt și
autori care cred că burnout-ul este un alt termen folosit în locul celui
de depresie și chiar de anxietate. Depresia este caracterizată prin
sentimente de vină, dificultăți de concentrare, pierderea apetitului,
stare de letargie, cu consecințe asupra funcționării interpersonale și
sociale.
În literatura de specialitate există două puncte de vedere cu
privire la relația dintre burnout și depresie. Unul dintre ele stipulează
relația de anterioritate a burnout-ului în raport cu depresia. Adam
Glass și McKnight, în anul 1996, arată că burnout-ul este un
antecedent al depresiei, și nu invers, iar depresia ar trebui diferențiată
de burnout, prima referindu-se la o stare psihologică specifică, ce ar
trebui privită mai degrabă ca un rezultat potențial al burnout-ului,
decât ca o parte componentă a sindromului burnout [9, p.106].
Un alt punct de vedere este acela că, deși cele două fenomene
au simptome comune, ele se deosebesc după originea și dezvoltarea
lor. Arnold Bakker, Mark E. Killmer, Michael Siegrist, Wilmar
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Schaufeli, în anul 2002, au ajuns la concluzia că atunci când se
pierde reciprocitatea în relațiile de muncă, apare burnout-ul (și nu
depresia), în timp ce atunci când se pierde reciprocitatea în relațiile
private sau în viața de cuplu, de exemplu, apare depresia și nu
burnout-ul [3, p.106].
Herbert Freudenberger și Ariel Richelson, în anul 1980,
numeau burnout-ul „boala luptătorului”. Chiar dacă în burnout
observăm o serie de simptome astenice, cum ar fi: epuizarea
emoțională, oboseala, tendințele depresive, acestea sunt, în esență,
mai curând cognitive sau comportamentale decât fizice.
Manifestările simptomatice asociate burnout-ului sunt observate la
persoanele „normal echilibrate”, nebănuite de tulburări psihice și fără
antecedente psihiatrice sau psihopatologice. Ele sunt „indicii
nozografici care pot ajuta la distingerea burnout-ului de tulburările
psihopatologice autentice” [9, p.86].
Burnout-ul este foarte asemănător cu personalitățile
accentuate din planul psihoindividual. Personalitățile accentuate sunt
amplasate între normal și patologic, cu tendința de a aluneca spre
patologic, fără a cădea în el. Ele sunt predispuse la manifestări
patologice în condiții nefavorabile de viață, reprezintă un fel de
„miniaturi” ale unor posibile perturbări de natură patologică. Prin
analogie, am putea considera că și burnout-ul conține în el
„fragilități”, dintre care cele trei descrise de Maslach și Jackson
(epuizare emoțională, depersonalizare, nerealizare personală) sunt,
probabil, cele mai importante, ce ar constitui mediul cel mai propice
al apariției unor tulburări patologice reale.
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DIRECŢII DE INTERVENŢIE TIMPURIE ÎN
DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE PROCESARE
FONOLOGICĂ LA PREȘCOLARI
HACEATREAN OLESEA, doctorandă
Abstract
The development of phonological processing skills in
preschool children is a strong indicator of later success in acquiring
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reading and writing. By the training and development of these skills
will depend the performance registered in learning of the
curriculum. Thus, the importance of the early intervention directions
in the development of phonological processing skills in preschools is
indisputable in the context of the success of the schoolchildren.
Keywords:
preschool,
early
intervention
direction,
phonological processing, phonological awareness, phonological
deficiency.
Adnotare
Dezvoltarea abilităţilor de procesare fonologică la preșcolari
reprezintă un indicator puternic al succesului de mai târziu în
achiziţionarea citirii şi scrierii . De formarea şi dezvoltarea acestor
abilităţi, va depinde performanţa înregistrată în însușirea programei
școlare. Altfel vorbind, importanța direcțiilor de intervenție timpurie
în dezvoltarea abilităţilor de procesare fonologică la preșcolari este
indiscutabilă în contextul succesului ulterior al școlarului.
Cuvinte-cheie: preșcolar, direcție de intervenție timpurie,
procesare fonologică, conștiință fonologică, deficit fonologic.
Instituția preșcolară reprezintă prima etapă a educației continue
și este inclusă ca parte integrantă a sistemului de educație publică.
Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copilului,
conform ritmului și nevoilor sale, este asigurată de Educația
timpurie. Art. 23 (1), din Codul Educației al RM, stipulează:
„Educaţia timpurie are drept scop principal dezvoltarea multilaterală
a copilului şi pregătirea pentru integrarea în activitatea şcolară.”
Pregătirea pentru integrarea în activitatea școlară se realizează
pe întreaga durată a educației timpurii şi se formează prin toate
activitățile și domeniile de dezvoltare fizică, socioemoțională,
cognitivă și lingvistică.
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În perioada preșcolară, copiii se pregătesc să citească și să scrie
prin experiențele lor de limbă orală. Conform recomandărilor
Standardelor de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până
la șapte ani din Republica Moldova [7, p. 55], în cadrul domeniului
„Dezvoltarea limbajului, comunicării și premiselor citirii și scrierii”,
copiii cu vârsta cuprinsă între 5-7 ani vor fi capabili să cunoască și să
manipuleze literele alfabetului: să efectueze corespondența dintre
sunet și literă, să creeze cuvinte noi prin înlocuirea sunetului inițial
sau final (Standard 8); să folosească limbajul scris/ tipărit în
activitățile zilnice, să scrie și să citească cuvinte din mediul familial
(Standard 9).
Aceste competențe necesită cunoașterea structurii fonetice a
cuvintelor, care este o aptitudine metalingvistică, iar copiii cu
tulburări de limbaj prezintă deseori dificultăți la acest nivel [6].
Cercetările demonstrează existența corelațiilor dintre limbajul
vorbit și cel scris (decodificarea sunetelor și a simbolurilor), iar
copiii trebuie să înțeleagă faptul că cuvintele limbajului vorbit se
compun din sunete – această abilitate este numită conștientizare
fonologică.
Stanovich a definit conştiinţa fonologică „abilitatea de a
împărţi silabele, explicit şi pe segmente, în unităţi mai mici, numite
sunete” [2].
Conştiinţa fonologică reprezintă abilitatea de a diferenţia
structurile sonore ale limbajului şi de a specifica semnificaţia
fiecăreia dintre acestea:
• conştiinţa fonematică;
• conştiinţa ritmului;
• conştiinţa enunţului;
• conştiinţa cuvântului;
• conştiinţa silabei.
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În grădiniţă se dezvoltă mai întâi abilităţile de receptare şi
producere de rime , abilităţile de percepere a cuvintelor ca intrări
lexicale distincte, de divizare a sintagmelor , propoziţiilor şi frazelor
scurte în unităţi lexicale componente . În perioada ultimului an de
grădiniţă, copiilor li se dezvoltă abilităţile de segmentare a cuvintelor
în foneme . Antrenamentul pentru dezvoltarea conștiinței fonologice
constituie baza pe care se construiește m
ai târziu corespondența
dintre complexul sonor și reprezentarea grafică corespunzătoare.
Abilitățile fonologice dobândite de un copil în perioada
preșcolară reprezintă predictori ai succesului în învățarea citirii și
scrisului [3; 6].
Deficitul fonologic constă în dificultatea de a utiliza informaţia
cu caracter fonologic în procesarea limbajului scris şi a celui oral
.
Componenta principală a deficitului fonologic
– conştiinţa
fonematică – implică deficiențe în relaţia sunet
– simbol,
memorizarea şi reactualizarea informaţiilor din memorie [5].
O deosebită importanţă în conştiinţa fonologică o are
conştientizarea sunetelor care formează cuvintele . Există trei etape
prin care se poate ajunge la recunoașterea sunetelor dintr-un cuvânt
[4]:
 Împărțirea cuvintelor în silabe: cea mai mare parte a
oamenilor dislexici , inclusiv copiii , suportă dificultăţi în
despărţirea cuvintelor din două, trei sau patru silabe [9].
 Despărţirea silabelor în sunete: copiii întâmpină dificultăţi în
relaţionarea fonemelor cu literele;
 Împărțirea cuvintelor în silabe. Acestă etapă fiind una
semnificativă, corelează cu conştientizarea fonologică
,
referindu-se la ritm , care, indubitabil, constitue o verigă
foarte importantă în învăţarea citirii de către copii
; ei pot
detecta ritmul înainte de a începe să citească [8; 4].
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Dezvoltarea abilităţilor de procesare fonologică la preșcolari
implică elaborarea unui program logopedic de intervenție timpurie,
care va stabili următoarele obiective:
 Formarea abilităţii de a sesiza rima;
 Analiza fonetică de la propoziţie la cuvânt;
 Formarea percepţiei fonetice corecte;
 Analiza şi sinteza fonetică cuvânt - silabă;
 Analiza fonetică a iniţialei şi a corpului rimei;
 Sinteza fonetică de la sunet la silabă;
 Analiza fonetică de la silabă la sunet;
 Manipularea fonemelor.
În literatura de specialitate, direcţiile de intervenţie timpurie la
nivelul procesărilor fonologice sunt abordate conform procedurilor
Departamentului de Educaţie din Virginia, 1998, cu completarea,
adaptarea şi diversificarea secvenţelor de activităţi urmărind
specificul limbii române [2].
Direcţii de intervenţie timpurie în dezvoltarea abilităţilor de
procesare fonologică la preșcolari ar trebui sa includă, dar nu și să se
limiteze, la:
1. Ascultare – la acest nivel se intervine în vederea dezvoltării
abilităţilor de detecţie, discriminare şi identificare a unor
sunete din mediul înconjurător. De asemenea, se lucrează şi la
nivelul sunetelor vorbirii, al fonemelor – în vederea
dezvoltării abilităţilor de percepere a fonemelor, dar şi de
diferenţiere a acestora.
1.1. Activităţi de realizare a direcției de intervenție susmenționate:
o activităţi de orientare după sursa sonoră;
o activităţi prin care se detectează sunete ambientale;
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o activităţi prin care se detectează sunete emise de
diferite instrumente muzicale (mai întâi, instrumente
muzicale care emit sunete grave, apoi, instrumente
care emit sunete înalte);
o activităţi prin care se face diferența între sunetele
ambientale şi sunetele emise de instrumentele
muzicale;
o activităţi prin care se diferenţiază tipurile de voci
umane (voce de bărbat, voce de femeie, voce de
copil);
o activităţi prin care se recunosc sunetele vorbirii;
o activităţi prin care se face diferenţa între diferite
sunete ale vorbirii, foneme;
o activităţi prin care se reproduc din memorie sunetele
vorbirii după un model, respectându-se ordinea
emiterii sunetelor (se începe cu un sunet şi se continuă
până la maximum nouă sunete);
2. Identificarea şi diferenţierea rimelor – această intervenție
vizează dezvoltarea abilităţilor de percepţie a corespondenţei
sonore de la finalul cuvintelor, dar şi de la sfârșitul versurilor
unei strofe.
2.1. Activităţile prin care se poate realiza intervenția susnumită:
o activităţi de expunere la structuri cu rimă;
o activităţi prin care se exprimă judecăţi asupra unor
cuvinte-perechi care rimează sau nu;
o activităţi de producere de rime (asociază cuvinte cu
aceleaşi sunete finale).
3. Conştiinţa silabei – această intervenție se referă la
dezvoltarea abilității copilului de a detecta şi a diferenţia
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segmente fonemice, silabice, caracterizate şi din punct de
vedere suprasegmental.
3.1. În vederea implementării acestei direcții de intervenție,
sunt desfăşurate următoarele activităţi:
o activităţi de indicare a numărului de sunete din care este
alcătuită silaba;
o activităţi de împărţire a silabei în sunete distincte;
o activităţi de pronunţie coarticulată a unor sunete care
alcătuiesc o silabă;
o activităţi de omitere a unui sunet dintr-o silabă;
o activităţi de înlocuire a unui sunet dintr-o silabă cu alte
sunete;
o activităţi de pronunţie a unei silabe urmând modele
intonaționale diferite (intonație ascendentă, intonație
descendentă, intonație neutră);
o activităţi de despărţire a unor cuvinte în silabele
constituente;
o activităţi de indicare a numărului silabelor dintr-un
cuvânt;
o activităţi de omitere a unor silabe din cuvânt;
o activităţi de înlocuire a unor silabe cu altele în anumite
cuvinte;
o activităţi de pronunţie schimbând accentul cuvântului
de pe o silabă, pe alta;
o activităţi de alcătuire a unor cuvinte având dată prima,
ultima silabă sau silaba intermediară.
4. Conştiinţa cuvântului – direcția acestei intervenții vizează
abilitatea copilului de a diviza şi a percepe, ca unităţi
distincte, cuvintele de la nivelul unei sintagme, al unei
propoziţii, fraze sau text, precum şi abilitatea de a le
manipula.
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4.1. Următoarele activităţi tind să consolideze intervenția
menționată:
o activităţi de numărare a cuvintelor dintr-o sintagmă,
propoziţie, frază sau text;
o activităţi de completare a propoziţiilor cu cuvintele care
lipsesc;
o activităţi prin care copilul este solicitat să indice
cuvintele pe care le citeşte de pe o planşă;
o activităţi de recitare sau cântare/interpretare a unor
poezioare/cântecele de genul frământărilor de limbă;
o activităţi de combinare a cuvintelor cu sens într-o
sintagmă, propoziţie, frază sau text.
5. Conştiinţa fonemului – această direcție ține să
detecteze/elaboreze/instaleze/consolideze
relaţia sunet simbol, să crească abilitățile de memorizare şi re actualizare a
informaţiilor.
5.1. Această direcție se realizează prin următoarele tipuri de
activităţi:
o activităţi de recunoaștere a aliteraţiei şi asonanţei la
nivelul unui text;
o activităţi de identificare a sunetului iniţial, median şi
final din cuvinte;
o activităţi pentru discriminarea sunetelor de la nivelul
cuvintelor (de exemplu: cuvintele „mic” şi „nuc” au
acelaşi sunet în poziţie iniţială?);
o activităţi de detectare a unui anumit sunet dintr-un
cuvânt;
o activităţi de numărare a sunetelor dintr-un cuvânt (cu şi
fără suport imagistic);
o activităţi de segmentare fonemică;
o activităţi de sinteză fonemică la nivelul unui cuvânt;
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o activităţi de omitere a unui fonem de la nivelul
cuvântului;
o activităţi de substituire a fonemelor.
Abilitățile de procesare fonologică reprezintă, indiscutabil, o
verigă de o valoare impunătoare în procesul de învățare a cititului și
scrisului, care pregătesc succesul ulterior a școlarilor.
Pornind de la datele colectate din literatura de specialitate
,
considerăm importantă
menționarea direcţiilor de intervenţie
timpurie în dezvoltarea abilităţilor de procesare fonologică la
preșcolari. Acestea necesită o atenție deosebită, cu recomandarea
aplicării lor în perioade cât mai timpurii de dezvoltare. Succesul
dezvoltării preșcolarului în sensul procesării fonologice este direct
proporțional cu intensitatea și complexitatea direcțiilor de intervenție
aplicate.
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ADAPTAREA FAMILIEI LA DIAGNOSTICUL DE RETARD
MENTAL SEVER
HÎRLEA NICOLETA MĂDĂLINA, doctorandă
(România)
Abstract
This article aims to analyze data to identify that factors that
can affect a good/poor parent`s adaptation to a severe disability of
their child by studying articles that are addressed to parental stres
in families with an dizability child. The main results indicate that
family adapts to parental support, followed by social cohesion and
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adaptability [11]. It is concluded that parental support is the most
important factor in adapting the family to the deciciency of a child.
These data confirm the usefulness of multifactorial approaches and
may be the support of parental intervention programsat different
levels.
Keywords: family, child, disability, stress, adaptation.
Adnotare
Acest articol analizează date din literatura de specialitate cu
privire la identificarea factorilor ce pot inflența o bună/rea adaptare
a părinților la dizabilitatea severă a unui copil. Acest lucru se
realizează prin studierea lucrărilor care au abordat stresul parental
provocat de apariția în familie a unui copil cu dizabilități.
Principalele rezultate indică faptul că familia se adaptează în funcție
de suportul parental, urmat de suportul social, coeziune și
adaptabilitate. Se concluzionează că sprijinul parental este cel mai
important factor în ceea ce privește adaptarea familiei la deficiența
unui copil. Aceste date confirmă utilitatea abordărilor
multifactoriale și pot fi sprijinul unor programe de intervenție pentru
părinți pe diferite niveluri.
Cuvinte-cheie: familie, copil, dizabilitate, stres, adaptare.
Conform opiniei lui McCubbin, adaptarea familială se
definește prin ,,strategii familiale, modele și comportamente menite
să mențină sau să consolideze organizarea și stabilitatea familiei, ca
unitate, de a promova stabilitatea emoțională și bunăstarea membrilor
familiei; să obțină și/sau să utilizeze resurse familiale și comunitare
pentru a gestiona situația și să inițieze eforturile de rezolvare a
dificultăților familiale create de un stresor/tranziție” [10].
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Analizând modelul rezilienței familiale realizat de McCubbin,
putem identifica următoarele dimensiuni ale funcționării familiei:
bunăstarea, relațiile interpersonale și spiritualitatea, relațiile cu
comunitatea, structura și funcționarea familiei [10]. Modelul
contextual al familiei, elaborat de Boss, include două niveluri de
analiză: 1) contextul extern care cuprinde elemente ce nu pot fi
controlate, cum ar fi cele istorice, economice, de dezvoltare și
ereditare și care influențează adaptarea familiei la stres; 2) contextul
intern ce cuprinde aspecte structurale, credințe și valori ale familiilor.
Cel intern poate fi prioritar, deoarece este util în înțelegerea
diferențelor culturale, fiind aproape de abordarea lui McCubbin [1].
Primele studii asupra stresului parental au fost realizate de
Hill (1949, 1958). Autorul propune modelul ABCX în care: factorul
A (evenimentul stresor) interacționează cu factorul B (resurse) și C
(conștientizarea familiei), ceea ce contribuie la apariția factorului X
(criza) [13]. Principala contribuție a acestui model constă în ideea că
o criză poate fi influențată de variabile ce acționează ca moderatori;
așadar, criza este rezultatul modului în care familia definește
circumstanțele exigente și resursele pe care le are pentru a face față
acestora. Analizând teoriile anterioare, modelul lui Hill reprezintă
baza teoretică a tuturor modelelor, după cum subliniază Boss.
Un alt cercetător, Olson, unul dintre cei mai relevanți
teoreticeni, integrează în activitatea sa concepte despre funcționarea
familiei care au în prezent o mare importanță în studierea stresului
familial [11]. Una dintre marile contribuții ale acestui cercetător a
fost elaborarea Modelului circumplex al funcționării conjugale și
familiale. Analizând acest model, deducem că acesta este interesat de
aspectele pozitive ale familiilor, pe care le ajută să se confrunte și să
trateze în mod eficient stresul pe parcursul întregului ciclu de viață
[12].
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Coeziunea reprezintă dimensiunea centrală în modelul lui
Olson. Conform autorului, aceasta reprezintă gradul de separare sau
de legătură pe care persoana îl are față de sistemul familial. Modelul
cuprinde legătura emoțională dintre membrii unei familii și nivelul
autonomiei personale. Unele variabile utilizate pentru a stabili
coeziunea familiei sunt independența, legătura emoțională, limitele
familiei, timpul, spațiul, prietenii etc.
Adaptabilitatea este importantă, deoarece conține în sine
noțiunea de schimbare în familie. Drept urmare, familiile se modifică
în ceea ce privește forma și funcția lor pe tot parcursul procesului de
dezvoltare, membrii familiei ocupând și dezvoltând diferite roluri și
funcții [3]. Adaptabilitatea reprezintă o măsură a capacității familiei
de a se schimba atunci când este necesar. Ipoteza de bază este aceea
conform căreia un sistem de familie adaptabil necesită un echilibru
între schimbare și stabilitate.
Având în vedere importanța evidentă a coeziunii și
adaptabilității în familia copilului cu dizabilități, modelul lui Olson
este cel mai potrivit. Prin urmare, pentru a asigura coerența dintre
teorie și măsurile utilizate pentru operaționalizarea constructelor, se
folosesc scale de evaluare a Modelului circumplex [11].
Pentru Karasavvidis [9], conceptul de sprijin social face
referire la noțiunea de intermediere între mediu și realitate în fața
unei situații stresante. Se disting două niveluri de sprijin: unul
informal, obținut din partea membrilor familiei, rude, vecini, prieteni,
grupuri de sprijin și unul formal, obținut din partea instituțiilor
publice sau private. Persoanele care suferă de stres acompaniate de
alte persoane, prezintă mai puține consecințe negative. Însă este
necesar să existe un schimb de informații între persoanele implicate.
Rezultatele unui studiu realizat de Tsai și Wang, în anul 2009, au
arătat că familiile copiilor cu dizabilități primesc mai mult sprijin din
partea zonei sociale informale, în special din partea familiei și a
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prietenilor. Cu toate acestea, se evidențiază că sprijinul bunicilor este
un factor important pentru scăderea nivelului de stres al mamelor
[15].
Interesul pentru înțelegerea modului în care familiile răspund
cu succes factorilor stresanți cu care se confruntă, mai mult decât
analizarea stresului în sine – considerat deja un factor normal al vieții
de zi cu zi – generează numeroase studii în care sunt evidențiate o
varietate de strategii de coping prin care se afirmă că nu există un
consens cu privire la o singură tipologie specifică privind copingul
[4]. În literatura de specialitate există o mare varietate de
conceptualizări despre coping, nivelul individual fiind unul spre care
mulți cercetători și-au îndreptat atenția. Însă în ciuda importanței
declarate, în domeniul adaptării familiei la diagnosticul de
dizabilitate [8] există puține studii care raportează rezultate utilizând
ca unitate de analiză familia. De exemplu, multe studii relevă
ineficiența strategiei de evitare a evadării, care este deja asociată cu
un nivel ridicat de stres, anxietate, depresie și probleme psihice la
părinți [11], spre deosebire de cei ce folosesc strategii pozitive de
coping [5].
Copingul pozitiv este o strategie recunoscută, pe care părinții
copiilor cu dizabilități o pot folosi pentru ca familia să se adapteze
noii situații la care aceasta este expusă [2] și să susțină eforturile
acestora pe o perioadă îndelungată de timp. Scorgie și colaboratorii
săi au intervievat 15 părinți, care aveau în îngrijire copii cu
dizabilități, despre experiența lor ca părinți. Analiza acestor interviuri
a dus la identificarea a ceea ce autorii numesc ,,transformări,” –
experiențe care schimbă viața părinților care au copii cu dizabilități.
Ulterior, au cercetat alți 80 de părinți și au analizat opiniile acestora
referitor la datele din prima fază. Rezultatele au arătat că majoritatea
părinților au raportat multe schimbări pozitive în viața lor , ca
rezultat al situației de a fi părintele unui copil cu dizabilități [14] .
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Odată cu trecerea timpului, părinții acceptă sensul și
implicațiile pe care le implică deficiența copilului și se adaptează la
diagnosticul acestuia. În studiul realizat de Heiman în anul 2002 [7],
rezultatele au arătat că aproape toți părinții (93,5%) au folosit o
combinație de diferite tipuri de suport și servicii psihologice,
consultații psihiatrice, grupuri de sprijin, consilieri educaționali,
sprijin acordat de organizațiile de voluntariat sau învățământ special.
Căutând sprijin, părinții se pot lămuri în privința modului în
care se exprimă reziliența, și anume să facă ceva real sau practic cu
privire la situația în care aceștia se află. Singure sau împreună, aceste
tipuri de suport pot ajuta la adaptarea părinților și la construirea
rezilienței lor.
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EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL
IONAȘCU GRIGORE, doctorand
(România)
Abstract
Alcohol consumption has a negative effect on health and is
involved in the production of many diseases, including
neuropsychiatric disorders: depression, anxiety, epilepsy, etc.The
effects of alcohol consumption also extend to family, social and
professional relationships, which which are damaged.
Keywords: alcohol, psychological effects, suffering.
Adnotare
Consumul de alcool are efecte negative asupra stării de
sănătate, fiind implicat în producerea multor boli, dintre care și cele
neuropsihice: depresie, anxietate, epilepsie etc. Efectele consumului
de alcool se extind și în sfera relațiilor familiale, sociale și
profesionale, acestea fiind deteriorate.
Prezentul studiu evidențiază, în primul rând, tulburările
comportamentale induse de consumul de alcool, dar și criteriile de
diagnostic privitoare la intoxicaţia alcoolică și, mai apoi, abstinenţa
alcoolică.
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Cuvinte-cheie: alcool, efecte psihologice, suferință.
Alcoolul este perceput de populație ca un stimulent, dar
farmacologii îl clasifică în rândul substanțelor psihoactive
inhibitoare, cu efecte asupra scoarței cerebrale [3]. Alcoolul se
absoarbe aproape în întregime și se metabolizează în ficat în
proporție de 90%; rata de metabolizare este de 7-10g/oră, iar aceasta
scade în cazul afecțiunilor hepatice [9].
Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), după
fumat și hipertensiunea arterială, alcoolul este al treilea factor de risc
de boală și de moarte prematură pentru populația din Uniunea
Europeană (UE) [11].
Conform OMS și Fondului Internațional pentru Urgențe ale
Copiilor al Națiunilor Unite, „adolescenții” reprezintă grupa de
populație cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, iar „tinerii” cuprind
persoanele din grupa de vârstă 15-24 ani. Adolescenții și tinerii
formează un grup populațional descris consensual prin termenul de
„populație tânără”, reprezentând aproximativ 30% din populația
globului. Tinerii manifestă o tendință firească spre explorare, în toate
domeniile vieții, ceea ce poate conduce la comportamente de risc, pe
fondul unei cunoașteri încă insuficiente și a unor carențe în accesul la
informare și consiliere. Alcoolul este substanța de abuz cel mai
frecvent utilizată de către tineri. Consumul de alcool la petreceri este
adesea însoţit de utilizarea de droguri recreaţionale, sporind riscurile
consecințelor negative.
Tinerii și adulții tineri sunt, de regulă, cei mai expuși
efectelor pe termen scurt ale consumului excesiv de alcool: unul din
zece decese în rândul tinerilor de 15-29 ani și unul din patru decese
în rândul bărbaților tineri sunt cauzate de alcool.
Alcoolul este implicat în producerea a peste 200 de boli
diferite, între care: tulburări neuropsihiatrice (epilepsie, depresie,
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anxietate şi altele), boli digestive (ciroză hepatică alcoolică,
pancreatită acută și cronică, gastropatie alcoolică), cancere (de tub
digestiv şi sân), boli cardiovasculare (ischemice, hemoragice,
hipertensiune arterială), sindrom alcoolic fetal, diabet zaharat, boli
infecţioase (pneumonie, tuberculoză și altele), traumatisme (auto- şi
heteroagresivitate, suicid, omor, intoxicații accidentale, accidente
rutiere, domestice sau profesionale) [10].
Pe lângă impactul asupra sănătății, consumul excesiv de
alcool poate avea consecințe sociale dramatice: probleme relaționale
(deteriorarea relațiilor familiale, separare, divorț, abuz și neglijare a
copiilor), pierderea prietenilor, dificultăți materiale, pierderea locului
de muncă, pierderea locuinței, excludere socială, probleme legale
(amenzi, închisoare), comportament sexual nepotrivit (sex neprotejat,
viol, sarcină nedorită) [11].
Raul Goldenberg, în lucrarea „Dependențele copiilor și
tinerilor” precizează că depresia și stresul sunt agravate de consumul
de alcool, iar sinuciderea sau tentativele de sinucidere sunt întâlnite
în mod curent în rândul adolescenților în stare gravă. [3]
Alcoolul poate determina boli mentale. El alterează funcțiile
biochimice ale creierului, producând depresie. Prin urmare, tot din
acest motiv, pot apărea deteriorări semnificative ale relației cu
membrii familiei și cu prietenii [5].
Alcoolul afectează gândirea, rațiunea și, cum în multe cazuri
consumul cronic determină deteriorări severe la nivel cognitiv, mulți
conumatori suferă de o reducere a capacității de înțelegere,
interpretare și percepere a riscurilor condiției de consum (modul cum
afectează consumul familia, serviciul, spiritualitatea s.a.) [6].
Efectele consumului exagerat de alcool se împart în efecte
imediate sau acute şi efecte pe termen lung sau cronice [8].
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Keller şi Mc. Cormick (1968) definesc băutorul excesiv ca
fiind o persoană care bea într-o manieră excesivă, în cantități
excesive:
În termeni de echivalent caloric cotidian al dozei de alcool
ingerate, ar exista un exces de aport de alcool mai mare de 20% din
raţia calorică cotidiană. Din punctul de vedere al efectului temporar,
alcoolul determină o stare de intoxicaţie alcoolică acută.
Consumul într-o manieră excesivă în timp: a) pe termen scurt
(beţii alcoolice acute); b) pe termen lung; antrenează, consecutiv
alcoolizărilor repetate, instalarea sindromului de dependenţă, ca o
consecinţă a unor episoade de beţie repetate sau a unei absorbţii
continue, dar care nu se manifestă aproape niciodată printr-o
simptomatologie clinică foarte manifestă [8].
Cantităţile excesive se stabilesc conform următorilor parametri:
- prin comparaţie cu efectele alcoolului asupra celor care
consumă în grup;
- prin comparare cu normele unei colectivităţi, care sunt
diferite în materie de consum de alcool;
- din punctul de vedere al comunităţii la care aparţine băutorul;
- din punct de vedere medical (al sănătăţii) celui în cauză;
- din punctul de vedere al vieţii sociale sau familiale a
consumatorului, al activităţii sale profesionale sau al situaţiei
sale financiare.
Autorii Keller şi Mc. Cormick definesc noţiunea de alcoolizare
ca fiind ,,un consum zilnic sau foarte frecvent al unor cantităţi mari
de băuturi alcoolizate, considerate fie ca un fenomen infraclinic, fie
ca un proces patologic”.
Unul dintre efectele imediate (acute) ale consumului exagerat
de alcool este intoxicaţia alcoolică acută.
Beţia sau intoxicaţia alcoolică acută (I.A.A) reprezintă
manifestările comportamentale ale acţiunii etanolului asupra
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celulelor cerebrale. Concentraţii scăzute de alcool exercită un efect
stimulant asupra activităţii neuronale şi posedă un efect depresor
central în doze mai ridicate. În mod curent, este obiceiul de a se
realiza o distribuţie între beţia simplă şi beţia complicată sau
patologică: şi una, şi cealaltă putându-se observa atât la alcoolicul
cronic, cel mai adesea în formele primare proxistice, cât şi, cu titlu de
excepţie, la consumatorul social sau ocazional de alcool.
Beţia simplă: intoxicaţia alcoolică acută necomplicată sau
simplă se derulează în trei faze:
 Faza de excitaţie psihomotorie simplă;
 Faza de necoordonare, acompaniată de depresia activităţii
nervoase superioare;
 Faza comatoasă.
Faza de excitaţie psiho-motorie se înregistrează la alcoolemii
ce variază între 1-2g%O. Manifestările ei clinice includ: dezinhibiţie,
euforie, logoree, superficialitate, familiaritate excesivă. Psihologic,
se datorează unei diminuări a cezurii corticale şi o liberalizare a
tendinţelor instinctuale. Atenţia voluntară, timpii de reacţie
neuromotorie, judecata, memoria sunt alterate în grade variate în
raport cu cantitatea de alcool ingerată. Cu toată euforia superficială,
dispoziţia este labilă şi oscilează, adesea rapid, de la expresivitate la
tristeţe sau agresivitate.
Faza de necoordonare (J.Bruner) corespunde fazelor de
început ale inhibiţiei SNC, alcoolemia depăşind 2g%O. În plan
psihic, se caracterizează prin accentuarea tulburărilor de gândire până
la incoerenţa ideatorie, apoi, progresiv, până la o veritabilă stare
confuzională. Starea de vigilitate se alterează până la somnolenţă şi
torpoare. În plan neurologic, este evidentă necoordonarea motorie:
mersul este ataxic, ebrios, se notează un tremor, dismetrie, sindrom
cerebelos cinetic şi static. Acuitatea vizuală şi auditivă sunt
perturbate: se poate observa o diplopie, uneori chiar midriază.
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Faza comatoasă: apare în alcoolemii de peste 3g%O.
Subiectul devine insensibil la orice excitaţie motorie sau senzorială.
Coma este profundă, fără semne de localizare neurologică; pupilele
sunt midriatice areactive, există o hipotonie musculară, cu
reflexivitate osto-tendinoasă. Vegetativ, se constată o hipotermie care
poate fi considerabilă, cu diminuarea temperaturii centrale cu până la
5-6 grade C (Laprevote-Heully), bradicardie sinusală, respiraţie
dificilă stertoroasă. Hipertensiunea arterială ridică în discuţie
pericolul potenţial al unui colaps cardio-vascular fatal, cu atât mai
redutabil, cu cât alcoolizarea a fost mai masivă şi mai rapidă. Se
semnalează şi cazuri mortale prin regurgitare alimentară, hemoragii
menigo-cerebrale sau factori supraadăugaţi (cum ar fi frigul). În
majoritatea cazurilor, subiectul iese din starea de comă după câteva
ore păstrând o amnezie lacunară asupra întregului episod.
Beţiile patologice sunt forme care acompaniază o serie de
alcoolisme primare sau secundare, mai frecvente atunci când sunt
asociate unor tulburări grave de personalitate (personalităţi
psihopate, sociopate, borderline), unui alcoolism secundar, unor
psihoze cronice, sau tulburări organice cerebrale (epilepsie,
psihosindroame organice cerebrale etc.). Beţiile patologice pot
realiza statusuri de o mare periculozitate, legate de dezinhibiţia şi
liberalizarea unei agresivităţi deseori latente, subtensionate de factori
pasionali, de stări care pot conduce la acte de sinucidere sau de
heteroagresiune grave.
Intoxicaţia alcoolică cronică: pe termen lung, consumul
susţinut de alcool afectează fiecare sistem în parte. Alcoolul
consumat cronic, zilnic, timp de ani de zile duce la o serie de
dezechilibre somato-psihice cu implicaţii profunde. Apar tulburări
ale ritmului somn – veghe, cu inversarea ritmului nictemeral.
Bolnavul are tendinţa de a prezenta insomnii şi va fi adormit în
cursul zilei. Pot să apară amorţeală şi furnicături la nivelul
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membrelor superioare şi inferioare. Se pot întâlni la alcoolicii cronici
sindroamele Wernicke sau Korsakoff, împreună sau separat. Ambele
sindroame apar ca urmare a nivelului scăzut de tiamină (vitamina
B1) din sânge.
În sindromul Wernicke, se întâlnesc grave tulburări ale stării
de echilibru, nistagmus (stare patologică manifestată prin mişcări
oscilatorii ritmice ale globilor oculari în toate direcţiile, din cauza
contracţiilor muşchilor ochilor), dificultate în mers. Sindromul
Korsakoff se caracterizează, mai ales, prin tulburări grave de
memorie şi prin incapacitatea de a învăţa lucruri noi.
Conduitele alcoolice cronice necesită în descrierea lor o
anumită diferenţiere (chiar dacă este una cumva artificială) a unor
aspecte biologice, somatice şi psihopatologice comune tuturor
conduitelor de consum abuziv de alcool instalate, reunite sub
aspectul ,,sindromului de impregnare alcoolică”. Oricare ar fi
modalităţile şi precocitatea instalării sale, abuzul prelungit de alcool
antrenează, mai lent sau mai rapid (dar rar înainte 10-12 ani de
consum excesiv), apariţia unui tablou clinic de impregnare alcoolică
cronică. Este vorba de o constelaţie de simptome prezente sau nu, în
funcţie de caz, de intensitate variabilă, a căror regrupare frecventă
conferă alcoolismului cronic o unicitate semiologică aparentă.
Abuzul de alcool: eficienţa şcolară şi cea profesională pot
suferi, fie din cauza post-efectelor băuturii, fie din cauza intoxicaţiei
efective la şcoală sau la serviciu [8].
Intoxicaţia alcoolică: elementul esenţial al intoxicației
alcoolice constituie prezenţa de modificări comportamentale sau
psihologice dezadaptative semnificative, care apar în cursul sau la
scurt timp după ingestia de alcool (criteriile A şi B). Aceste
modificări sunt acompaniate de unul sau mai multe criterii C.
Simptomele nu trebuie să se datoreze unei condiţii medicale generale
şi nici să fie explicate mai bine de altă tulburare mentală (criteriul D).
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Criteriile de diagnostic pentru intoxicaţia alcoolică :
A. Ingestie recentă de alcool;
B. Modificări comportamentale sau psihologice dezadaptative
semnificative clinic (de exemplu: comportament sexual sau
agresiv inadecvat, labilitatea afectivă, deteriorarea judecaţii,
funcţionarea socială sau profesională inadecvată), care apar în
cursul sau în scurt timp după ingestia de alcool;
 Unul (sau mai multe) dintre următoarele semne apărând în
cursul sau la scurt timp după uzul de alcool: dizartrie,
incoordonare, mers nesigur, nistagmus, deteriorarea atenţiei
sau a memoriei, stupor sau comă;
C. Simptomele nu se datorează unei condiţii medicale generale
şi nu sunt explicate mai bine de altă tulburare mentală.
Abstinenţa alcoolică. Elementul esenţial al abstinenței de
alcool îl constituie prezenţa unui sindrom de abstinenţa caracteristic
care apare după încetarea (sau reducerea) uzului excesiv şi prelungit
de alcool (criteriile A si B). Sindromul de abstinenţă include două
sau mai multe din următoarele simptome: hiperactivitate vegetativă
(de exemplu, transpiraţie sau puls mai mare de 100), tremor marcat al
mâinilor, insomnie, greaţă sau vomă, halucinaţii sau iluzii vizuale,
tactile sau auditive tranzitorii, agitaţie psihomotorie, anxietate, crize
de grand mal. Când sunt observate halucinaţii sau iluzii, clinicianul
poate specifica „cu perturbări de percepţie”. Simptomele cauzează o
deteriorare sau detresă semnificativă în domeniul social, profesional
sau în alte domenii importante de funcţionare (criteriul C);
simptomele nu trebuie să se datoreze unei condiţii medicale generale,
să nu fie explicate mai bine de altă tulburare mentală (de exemplu, de
abstinenţele sedative, hipnotice sau anxiolitice ori de anxietatea
generalizată) – criteriul D.
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Criteriile de diagnostic pentru abstinenţa alcoolică:
A. Încetarea (sau reducerea) uzului de alcool care a fost
excesiv si prelungit ;
B. Două (sau mai multe) din următoarele simptome, care
survin în decurs de câteva ore sau zile după criteriul A:
 hiperactivitate vegetativă (de ex., transpiraţii sau puls mai
mare de 100);
 tremor marcat al mâinilor, insomnie, greaţă sau vomă,
halucinaţii sau iluzii vizuale, tactile sau auditive, agitaţie
psihomotorie, anxietate, crize de grand mal.
C. Simptomele din criteriul B cauzează detresă sau
deteriorarea semnificativă clinic în domeniul social, profesional ori
în alte domenii importante de funcţionare.
D. Simptomele nu se deteriorează din cauza unei condiţii
medicale generale şi nu sunt explicate mai bine de altă tulburare
mentală [1, pp. 243-245].
Alcoolul este un toxic celular, care poate afecta aproape toate
sistemele şi aparatele corpului uman. Asupra sistemului nervos
central are un efect tranchilizant. Astfel, poate ameliora pe moment
anxietatea şi diferite momente inhibatorii, poate face singurătatea mai
suportabilă, poate reduce sentimentele de inferioritate, tensiunile,
frica de a nu rata o ocazie, poate creşte sentimentele de bucurie etc.
Consumul regulat de alcool poate duce la instalarea
dependenţei, care este de două feluri:
 fizică;
 psihică.
Dependenţa fizică este acea stare care se instalează în urma
consumului prelungit de alcool şi creşte toleranţa organismului faţă
de alcool. În cazul în care se întrerupe brusc consumul de alcool,
apare sindromul de sevraj, manifestat printr-o stare neplăcută cu
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tremurături, transpiraţii, greţuri, vărsături, agitaţie, anxietate şi
insomnie.
Dependenţa psihică se manifestă iniţial ca o dorinţă de a
folosi drogul pentru a-şi crea o stare, în care problemele nu mai par
atât de apăsătoare şi viaţa cotidiană pare mai plăcută sau, cel puţin,
suportabilă. Cu timpul, dorinţa ia forma unei obsesii, a unei
constrângeri psihice. Dorinţa de alcool devine de nestăvilit, astfel
încât se consumă şi după ce se ajunge la saturaţie.
Tulburările comportamentale induse de consumul de alcool:
comportamentul adolescentului este oglinda dezvoltării psihice. Este
reacţia personalităţii lui în formare faţă de lumea din afară şi faţă de
propria persoană [6]. Comportamentul este diferit, în funcţie de
vârstă, de factorii temperamentali, de factorii constituţionali, de
factorii sociali. El oscilează între anumite limite considerate normale
pentru vârsta respectivă.
Tulburările de comportament reprezintă apariţia unor
manifestări de conduită care depăşesc limita normalităţii la vârsta
respectivă. Aceste abateri exprimă atitudinea structurală a copilului
faţă de muncă, faţă de alte persoane, faţă de autoritatea educativă,
faţă de lucruri şi chiar faţă de propria persoană.
Studii din lumea întreagă subliniază creşterea aparentă a
conduitelor alcoolice în rândul adolescenţilor, cu diferenţe constante
între cele două sexe: practic, ea se dublează între 14 şi 18 ani – băieţii
(31%) consumă mai mult decât fetele (15%); este vorba de un
consum cotidian de bere sau alcooluri tari, cel puţin, o dată pe
săptămână. Un băiat din zece şi o fată din douăzeci au fost, cel puţin
de trei ori, într-o stare de intoxicaţie acută severă. Asocierea
preferenţială tabac – alcool pentru băieţi (circa 25-30% dintre liceeni
au un consum semnificativ de tutun, la care se asociază și alcoolul,
în diferite niveluri); în ultima perioadă, se constată o deplasare a
interesului spre amestecuri, gen benzodiazepine – alcool sau alte
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medicamente psihotrope – alcool. (Este vădită creşterea consumului,
conform unei serii de anchete în rândul populaţiei de liceeni, studenţi
sau tineri militari încorporaţi) [13].
Comportamentul alcoolicului este marcat de acte trădând, în
esenţă, minime reacţii de păstrare a aparenţelor (uneori, reuşite la
alcoolicii care beau seara, pe ascuns: în special, la femei). Cel mai
adesea, conflictele cu cei din jur au o încărcătură agresivă
(generatoare de accidente şi infracţiuni variate, inclusiv penale) –
consumul de alcool nu mai trece neobservat. Decesul poate să apară
la ,,supradoze” sau poate fi autoindus, sinuciderile recrutând un
procent crescut dintre alcoolici.
I. B. Iamandescu (2005) prezintă trăsăturile comportamentului
alcoolicului în felul următor:
1. Nevoia constantă de alcool (un pahar, dimineaţa ,,eye
opener” şi peste zi; ,,repartiţia băuturii pentru evitarea simptomelor
abstinenţei”);
2. Egocentrism, preocupări obsesive pentru obţinere/ocazii de
consum de băutură;
3. Neseriozitate, neonorarea promisiunilor, minciuni
frecvente;
4. Irascibilitate + / - violenţă (în absenţă/după consumul de
alcool), agresivitate (violenţă familială şi socială);
5. Frecvente remuşcări, autoacuzare, tentative de suicid.
Formulă acronim CAGE: C = ,,cut-down” (vrea să abandoneze
alcoolul); A = ,,annoyed” (tracasat de reproşurile celorlalţi); G =
,,guilty”(senzaţia de vinovăţie pentru că bea); E = ,,eye opener”
(alcoolul îi ,,deschide ochii”);
6. Conflicte sociale: conjugale/familiale (molestarea soţiei/a
partenerei şi a copiilor), la serviciu (+/- absenteism), infracţiuni
majore (agresarea soţiei, vătămarea corporală), afectare constantă a
familiei.
206

Tulburările comportamentale induse de consumul de alcool
pot fi însoţite de tulburări cognitive (deteriorarea atenţiei şi a
memoriei, amnezie, idei prevalente – gelozie, persecuţie etc., delir,
halucinaţii, demenţă) şi/sau tulburări afective: anxietate, iritabilitate,
afecte (stări emoţionale ample, brutale, de scurtă durată, pasagere –
de exemplu, ţipete, plâns, etc.) [4, pp. 77-81].\
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PATOLOGIA VOINȚEI
IROFTE LILIANA, doctorandă
Abstract
This article presents different conceptual frameworks that
identify the experience of agency, decision making and goal pursuit
as central components of volition. This article is focused on ways in
which volition can be impaired. Such impairments can be observed
in a number of psychiatric and neurological disorders.
Keywords: voltition, disorders of volition, schizophrenia,
depression, prefrontal lobe damages, substance abuse.
Adnotare
Acest articol prezintă diferite cadre conceptuale care
identifică experiența agenției, luarea deciziilor și urmărirea
obiectivelor ca niște componente centrale ale voinței. Acest articol se
concentrează asupra modurilor în care voința poate fi afectată.
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Astfel de simptome pot fi observate într-o serie de tulburări
psihiatrice și neurologice.
Cuvinte-cheie: tulburări de voință, schizofrenie, depresie,
afectarea lobului prefrontal, abuz de substanțe.
Din literatura de specialitate [1, 10, 15] s-a desprins ideea că
voinţa este capacitatea individului de a iniţia acţiuni, dar şi de a
inhiba tendinţa spre acţiune. W. James vorbeşte despre forţele
impulsive şi de inhibiţie ale voinţei, dar şi despre raportul stabilit
între acestea. Echilibrul dintre inhibiţie şi excitaţie reprezintă un
indice pentru a determina starea de normalitate sau de patologie a
voinţei. O voinţă normală, aşa cum o caracterizează P. Foulquié, este
integrarea forţelor psihice într-un echilibru corect. Însă această stare
se apropie de ideal, astfel încât, de cele mai multe ori, întâlnim un
dezechilibru al forţelor, care constă în excesul sau în deficitul lor.
Sentimentul de a acționa intenționat este „subțire” și
„evaziv”, dar merită o analiză teoretică, precum și un studiu empiric,
deoarece este o componentă fundamentală a voinței.
T. Metzinger susține că, pentru o înțelegere a voinței, este
esențial să se țină seama de caracterul autoreprezentativ al agenției.
Persoanele fizice nu reprezintă numai reprezentarea obiectivelor, ci și
o reprezentare a lor ca având scopuri. T. Metzinger sugerează că un
model fenomenal al sinelui este un mediator cauzal care leagă o
reprezentare a obiectivelor în sistemul motor, facilitând
transformarea intențiilor în acțiuni. El discută mutismul akinetic – o
condiție în care pacienții sunt treji, dar nu prezintă niciun semn de
intenționalitate în termenii acestui model. T. Metzinger susține că
ceea ce le lipsește acestor pacienți este o reprezentare a sinelui în
raport cu obiectivele de acțiune [13].
P. Haggard sugerează că există o experiență conștientă
specifică de pregătire a unei acțiuni, care apare ca o consecință a
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activității pregătitoare a creierului, al cărei conținut fenomenal este
efectul anticipat al acțiunii. Astfel, predicția stă în centrul experienței
intenției și agenției conștiente. M. Proust schițează o teorie a voinței
care se referă nu numai la acțiunea fizică intenționată, ci și la
procesul de gândire intenționată [7].
Conform cercetătorilor străini, tulburări ale voinței [3, 4, 5, 7,
8, 9, 13] pot fi identificate la pacienții din următarele categorii:
- pacienți care suferă de schizofrenie;
- pacienți care suferă de depresie;
- pacienți care suferă de leziuni ale lobului prefrontal;
- pacienți cu tulburări ale voinței legate de abuzul de
substanțe.
Conform descrierii lui P. F. Liddle, dificultățile de
autoidentificare pe care le-ar prezenta pacienții schizofrenici ar intra
în grupul simptomelor de distorsiune a realității [12].
Modelul de autoidentificare greșită la pacienții schizofrenici
este dublu. După A. S. David, pacienții pot atribui altora propriile
acțiuni sau gânduri, mai degrabă decât lor înșiși (subatribuire); în al
doilea rând, pacienții își pot atribui sie acțiunile sau gândurile altora
(supraatribuire). Un exemplu tipic de subatribuire sunt halucinațiile.
Pacienții cu schizofrenie halucinantă pot manifesta tendința de a-și
proiecta propria experiență pe evenimente externe. În consecință,
aceștia pot atribui greșit propriile intenții sau acțiuni în raport cu
agenții externi. În timpul halucinațiilor auditive, pacientul va auzi
voci care sunt în mod obișnuit experimentate ca provenind de la o
entitate externă puternică, dar care corespund, de fapt, discursului
subvocal produs de pacient [4]. Vocile adesea constau în comentarii,
în care pacientul folosește a treia persoană și include comenzi și
instrucțiuni de acțiune. Pacientul poate declara că el sau ea este
influențat de o forță extraterestră, ca și cum gândurile sau acțiunile
sale ar fi controlate de un agent extern. După cum consideră P.
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Chadwick, așa-numitul comportament mimetic observat la stadiul
acut de psihoză se referă de asemenea la această categorie [3].
Totodată, se poate observa modelul invers al atribuirii greșite,
supraatribuirea, care a fost descrisă mai devreme de P. Janet. Ceea ce
autorul numea „excesul de apropriere” corespunde, pentru pacient,
iluziei că acțiunile altora sunt, de fapt, inițiate sau efectuate de el sau
ea și că el sau ea influențează alte persoane (tabloul clinic al
megalomaniei).
O posibilă explicație a acestor deficiențe în autorecunoaștere
ar putea fi disfuncția sistemului utilizat în mod normal pentru
perceperea și atribuirea acțiunilor. Această ipoteză este susținută de
faptul că pacienții schizofrenici cu delir de influență fac frecvent
erori în situațiile experimentale în care trebuie să atribuie o mișcare
autorului. Am comparat comportamentul unui grup de pacienți cu
delir de influență cu cel al pacienților care nu delirează și cu
comportamentul grupului experimental de control în experimentul cu
mâinile străine.
Experimentele Pioneer care investighează sensul agenției au
fost întreprinse în anii 1960 de T. Nielsen, care lucra la Laboratorul
Psihologic al Universității din Copenhaga. Unul dintre fenomenele
pe care T. Nielsen le-a considerat de mare importanță pentru
conștiința de sine a fost experiența voluntară a controlului acestor
evenimente. Nielsen a considerat că o sarcină esențială pentru
abordarea acestei probleme a fost să creeze situații în care
experiențele controlului intenționat față de lipsa controlului ar putea
fi manipulate experimental. În acest scop, a creat mai multe varietăți
ale unei paradigme de substituție, unde subiecții au primit un
feedback fals din propriile lor acțiuni. De fapt, ceea ce subiecții au
perceput a fost efectul acțiunilor altei persoane care a înlocuit propria
lor persoană. Într-unul dintre experimentele lui T. Nielsen, subiectul
era îndreptat către o cutie așezată pe o masă. El și-a așezat mâna
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ținând un creion pe masă, lăsându-l jos și privindu-l prin cutie. Cutia
era echipată cu o oglindă care ar fi putut fi expusă de către
experimentator între încercări necunoscute subiectului, astfel încât
subiectul fie să-și vadă mâna, în timp ce în realitate era prezentat cu
mâna extraterestră, situată în aceeași locație pe masă ca a lui. În cele
din urmă, pentru a se asigura că subiectul nu avea nici un indiciu
pentru a identifica mâna pe care a văzut-o, cele două mâini s-au făcut
nedetectabile prin purtarea mănușilor identice. În timpul
experimentului însuși, a fost cerut subiectului să deseneze o linie
dreaptă în direcția sagitală pe o bucată de hârtie. În acele încercări,
unde subiectul vedea mâna extraterestră, mâna extraterestră era
văzută, făcând aceeași sarcină la aproximativ aceeași rată. Cu toate
acestea, în unele încercări, mâna extraterestră a efectuat o mișcare
care se îndepărta de ceea ce făcea subiectul în același timp. Această
ultimă condiție a generat un conflict între ceea ce subiectul a văzut și
ceea ce el a simțit din punct de vedere canonic din ceea ce făcea.
Pentru a rezolva acest conflict, subiecții au tendința să devieze
traiectoria propriei lor mâini (nevăzute) în direcția opusă celei a
mâinii extraterestre, pentru a îndeplini instrucțiunile pe care le-au
primit pentru a trasa o linie dreaptă. Potrivit lui T. Nielsen, în studiile
conflictuale, toți subiecții au experimentat, că au văzut mâna care se
mișcă involuntar în direcția greșită. Ei nu au fost conștienți de faptul
că ei înșiși au efectuat o mișcare care se îndepărta de învățătură prin
eroare în direcția opusă celei a mâinii extraterestre pentru a
compensa conflictul produs de mișcarea pe care o vedeau. Când și-au
arătat propria performanță deviantă, au încercat să o explice prin
factori independenți de voința lor, cum ar fi oboseala sau neatenția.
În termenii lui T. Nielsen, unii dintre ei au raportat impresii despre
pierderea controlului voluntar, ca și cum ar fi condus mașina pe un
drum înghețat. Astfel, acest experiment a arătat că subiecții aveau o
percepție slabă a propriilor mișcări ale mâinilor și aveau tendința de
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a-și atribui mișcări care nu erau ale lor – semne care decurg din
percepția vizuală [5].
Din punct de vedere fenomenologic, voința precede acțiunea.
Acțiunile funcționale, dorite constituie un subgrup specific al
mișcărilor corporale îndreptate către scop: o serie de mișcări care
sunt integrate funcțional cu o reprezentare activă și în mod curent a
unei stări a scopului obiectiv constituie o acțiune. T. Metzinger
numește acest model conștient al sistemului, ca un întreg, „modelul
auto-fenomenal” [13]. Voința necesită ca un individ să se
concentreze și să aloce, în mod adecvat, atenție și resurse pentru
inițierea și implementarea unui plan de acțiune definit. Executarea
propriu-zisă a acțiunii este privită ca fiind dincolo de sfera voinței.
Există două componente esențiale ale voinței: dorința de a
acționa și formarea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune.
Dorința de a acționa cere ca un individ să vrea să execute un plan de
acțiune. Această dorință este o intenție conștientă și susține formarea
unui plan de acțiuni, similar cu proprietatea voluntară propusă de T.
Metzinger în modelul său de voință. Este forța motivantă care
conduce la punerea în aplicare a unui plan de acțiune și, prin urmare,
trebuie să fie prezentă înainte de alcătuirea unui plan de acțiune. A
doua componentă se concentrează asupra capacității unui individ de
a-și asuma un angajament ferm față de un plan de acțiune și de a
organiza resursele. Persoanele fizice se bazează pe indicii de mediu
și pe diverse procese cognitive și afective pentru a organiza o
reprezentare a informațiilor relevante, similare agenției din modelul
lui T. Metzinger și pentru a genera o strategie plauzibilă de acțiune.
Fără formarea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune fezabil,
este puțin probabil ca o persoană să execute o acțiune. Acest lucru
este în special relevant pentru depresie, deoarece multe persoane care
suferă de depresie au adesea dorința de a acționa, dar nu au
capacitatea de a pune în aplicare un plan de acțiune. Ele îndeplinesc
213

prima componentă a voinței, și anume dorința, dar nu pot executa a
doua componentă – formarea și implementarea unui plan de acțiune.
Cercetarea efectuată de P.T. Hertel și de colegii săi oferă un sprijin
empiric direct pentru această afirmație. Ei au descoperit că deficitele
de memorie ale participanților deprimați sunt eliminate atunci când
aceștia, înainte de începerea unei sarcini, primesc instrucțiuni de a
utiliza strategii organizaționale specifice, care necesită un plan de
acțiune bazat pe memorie. Pe baza acestor date și nu numai, P.T.
Hertel a prezentat un cont de inițiativă cognitivă, în care persoanele
deprimate manifestă o inițiativă disimulată în alocarea resurselor
atenționale disponibile pentru utilizarea strategiilor care
îmbunătățesc performanța memoriei. Această lipsă de inițiativă este
foarte pertinentă față de voința compromisă, observată la pacienții
deprimați, și sugerează un deficit în capacitatea de a pune în aplicare
un plan de acțiune [8].
Studiile neuroimagistice în cadrul controalelor normale au
demonstrat că procesele executive, precum deplasarea, actualizarea și
inhibarea se bazează pe o rețea cerebrală distribuită, incluzând
cortexul prefrontal, premotor și parietal.
Aproape toți pacienții cu leziuni focale ale lobului frontal au
un nivel relativ mai bun al comportamentului de voință-ca-acțiune,
decât cel de voință-ca-planificare. Este de negat faptul că demențiile
fronto-temporale avansate pot duce la sindroame anergice, apatice și
amotivaționale, care reduc dramatic nu numai autonomia, ci și
comportamentul volitiv în majoritatea domeniilor și condițiilor.
Comportamentul voință-ca-planificare este deosebit de afectat după
leziunile focale ale lobului frontal [12].
Deficitele volitive pot fi cauzate de altă deficiență, într-un alt
proces cognitiv. De exemplu, reflexia strategică afectată, problemele
în gândirea contrafactuală, diminuarea dezvoltării și/sau a executării
planului, distractibilitatea și comportamentul social dezinhibat pot
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duce la probleme în planificarea voinței. Dacă un cadru pentru voință
include o arhitectură cognitivă ipotetică, atunci dezvoltarea unei
baterii de evaluare ce include teste care evaluează în mod direct
abilitatea volițională, precum și unele dintre celelalte procese
cognitive care pot influența comportamentul voluntar ar putea fi
construite mai ușor.
Pentru a ilustra o aplicare a acestui model dinamic la
aspectele volitive, după cum observă J. G. Hull, trebuie să luăm în
considerare efectele intoxicării cu alcool asupra comportamentului.
Se poate presupune, în mod firesc, că alcoolul interferează cu
comportamentul sau cu voința voluntară. Alcoolul este considerat, pe
larg, ca dezinhibitor: sub influența alcoolului, oamenii se comportă
într-o varietate de moduri, altfel decât în stare de sobrietate.
Pentru a ne limita la impactul intoxicării cu alcool asupra
tulburărilor de voință, ar trebui să luăm în considerare multe alte căi
în care alcoolul poate fi legat de comportamentul voluntar, pe care le
descriem în următoarele rânduri [9]:
- Persoanele care nu au putere de voință sau autocontrol sunt
mai predispuse la probleme legate de consumul și dependența de
alcool;
- Mediile care favorizează autocontrolul scad riscul
dependenței de alcool;
- Persoanele dependente de alcool sunt mai susceptibile de a
raporta nevoi incontrolabile de a bea sau de a pofti băutură atunci
când sunt expuse la indicii de alcool;
- Alcoolul este consumat, în mod obișnuit, pentru a-și atinge
consecințele sociale și psihologice pozitive, precum și pentru a
împiedica experiențele negative. Departe de a afecta voința,
consumul de alcool este, de obicei, un act voluntar;
- Comportamentul persoanei, în urma consumului de alcool,
nu este doar o consecință a stării de intoxicare, ci, în parte, rezultă
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din cunoașterea faptului că cineva a consumat alcool. Având la
îndemână o scuză pentru un comportament necorespunzător,
individul este liber să se angajeze într-o varietate de acțiuni
dezaprobatoare pe care cineva dorește să le adopte. Cu alte cuvinte,
băutura devine o acțiune voluntară de implicare în acțiuni
dezaporbatoare, fără a accepta responsabilitatea personală. Departe
de o tulburare de voință, atunci alcoolul poate servi drept facilitator
al voinței.
Această listă de observații clarifică faptul că persoanele cu
deficiențe volitive pot bea alcool pentru că prezintă tulburări ale
voinței, iar indivizii fără tulburări ale voinței aleg să consume alcool,
deoarece nu au astfel de tulburări. Niciun caz nu se referă la ipoteza
la care ne referim în continuare: consumul de alcool face ca
persoanele să prezinte tulburări de voință. Am vrut să aflăm dacă
poate fi afectată funcționarea voinței de către agenți externi, cum ar
fi alcoolul și am remarcat multiple mecanisme implicate în acest
efect, precum și mecanisme suplimentare care pot fi implicate în alte
tulburări ale voinței.
Voința este doar ceea ce promovează stimulentele prin reacții,
iar încălcările se datorează fie erorilor în evaluarea stimulentelor, fie
tulburărilor de voință. Modul în care oamenii creează acțiuni din
intenții și dorințe și modul în care aceștia rămân angajați în acest
proces sunt chestiuni legate de procesarea informațiilor. Înțelegerea
experiențelor modificate ale intenției conștiente poate fi o parte
importantă a înțelegerii și tratării unor astfel de tulburări ale voinței.
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PLAN DE INTERVENȚIE PSIHOTERAPEUTICĂ PENTRU
DIMINUAREA COMPORTAMENTULUI AGRESIV LA
PREȘCOLARI
LĂCRĂMIOARA-ELENA OLARU (TUDOR), doctorandă
(România)
Abstract
Aggressiveness seems to be a phenomenon that spreads
rapidly today in the social environment in general and, in the present
case, in the educational field, despite the efforts that authorities and
educators are making. The need to identify intervention tools to
diminish these behaviors and to ensure the normal development of
the child in order to acquire appropriate social conduct is now more
stringent than ever.
The preschool is at an age at which is extremely vulnerable
and exposed to unwanted behaviors and the family is often unable to
react in a timely and effective manner. The role of the therapist is
therefore as difficult and important one, as it is to ensure the health
of tomorrow's society.
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Adnotare
Agresivitatea pare să fie un fenomen care se propagă astăzi
rapid în mediul social, în general și, în cazul de față, în mediul
educațional, în pofida eforturilor pe care autoritățile și educatorii le
fac. Necesitatea identificării unor instrumente de intervenție care să
conducă la diminuarea acestor comportamente și care să asigure
dezvoltarea normală a copilului, în vederea dobândirii unor conduite
sociale adecvate, este acum mai stringentă ca oricând.
Preșcolarul este la o vârstă la care este extrem de vulnerabil
și expus la deprinderea unor comportamente nedorite, iar familia
este pusă de multe ori în imposibilitatea de a putea reacționa la timp
și eficient. Rolul care îi revine astfel terapeutului este unul pe cât de
dificil, pe atât de important, în vederea asigurării sănătății societății
de mâine.
Concepte-cheie: educație, agresivitate, comportament
agresiv, preșcolar, intervenție, terapeut, familie, emoție.
Psihoterapia preșcolarului agresiv este un proces complex,
care include ședințe de lucru individuale și de grup, implicând
copilul, familia și cadrele didactice. Colaborarea și efortul comun al
părților implicate în proces sunt foarte importante pentru atingerea
scopului principal al intervenției psihoterapeutice, anume înțelegerea
corectă și profundă a fenomenului, în familie și în grupul de la
grădiniță, precum și diminuarea acestor comportamente ce au efecte
negative nu numai pe termen scurt, ci și pe termen mediu și lung.
Planul de intervenție pe care îl propunem poate deveni un
instrument de lucru potrivit pentru a veni în sprijinul consilierilor
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școlari, al părinților și al cadrelor didactice, într-o realitate dată și la
momentul oportun.
La baza conceperii acestui plan stau următoarele obiective:
a) Dezvoltarea în rândul preșcolarilor a unei conduite de
ajutorare, ca alternativă comportamentală, prin inhibarea
agresivității;
b) Dezvoltarea autocontrolului și a empatiei la preșcolari, în
sensul conștientizării și evaluării consecințelor propriului
comportament;
c) Formarea și dezvoltarea unor competențe sociale la
preșcolari: nevoia de relaționare, de apropiere, de
recunoaștere și de autoconfirmare.
Principiile urmate în dezvoltarea programului propus sunt:
a) Asigurarea securității și stabilității emoționale a copilului și
a familiei sale;
b) Stabilirea unei relații bazate pe triada terapeut, copil și
părinte;
c) Toate etapele intervenției au avut drept scop dezvoltarea
competențelor de autoreglare emoțională, cognitivă și a
motivației.
Terapeutul trebuie să găsească o cale de echilibru între grijă și
obiectivitate, între oferirea de suport și modelarea empatiei.
Programul are în vedere trei axe de intervenție:
1. Psihoterapia individuală;
2. Psihoterapia de grup;
3. Terapia de familie.
În terapia individuală de diminuare a comportamentelor
agresive, terapeutul va avea în vedere cinci arii de intervenție:
a) Managementul stresului: presupune reducerea stărilor
emoționale invazive, precum frica sau furia, precum și reducerea
distresului.
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În această etapă, importantă este definirea relației copilului cu
terapeutul. Copilului i se cere să descrie pe scurt ceea ce simte.
Comunicarea este predominant verbală, dar pot fi utilizate cu succes
tehnici expresive (prin desen), în vederea stabilirii unei punți de
comunicare cu copilul.
Baza intervenției o constituie tehnicile de relaxare progresivă
Jacobson, care presupun încordarea și relaxarea succesivă a
mușchilor.
Controlul respirației este o tehnică simplă, ușor de folosit cu
preșcolarii. Când sunt furioși ori stresați, respirația copiilor devine
superficială, sacadată. Ei sunt ajutați de terapeut să-și regleze
respirația, prin inspirații și expirații controlate. Exercițiile de control
al respirației generează cu ușurință un efect de calmare rapidă a
organismului, iar terapeutul execută exercițiile odată cu copilul,
dirijând activitatea acestuia, spunând „inspir” și „expir”, repetând de
4-5 ori această tehnică. Concomitent cu exercițiile de respirație și
relaxare, terapeutul focalizează atenția copilului către cuvintelecheie: „mă simt mai relaxat”, „sunt calm”.
Exercițiile de vizualizare întăresc starea de calm a copilului.
Acesta este sugestionat să vizualizeze cu ochii minții o scenă sau o
imagine plăcută, liniștită, pentru ca relaxarea să intervină în mod
natural și plăcut.
În ședințele de terapie individuală, mai pot fi folosite
activitățile fizice (partea preferată de preșcolari), adică diverse jocuri
de mișcare sau dans.
b) Exprimarea emoțională: este deosebit de importantă pentru
achiziționarea celorlalte competențe și se dobândește astfel:
 Trăirea și exprimarea emoțiilor prin:
- conștientizarea lor;
- transmiterea de mesaje încărcate emoțional;
- manifestarea empatiei.
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Înțelegerea și exprimarea emoțiilor prin:
identificarea emoțiilor;
denumirea (etichetarea) lor;
înțelegerea cauzelor emoțiilor și a consecințelor acestora;
Reglarea emoțională prin utilizarea unor strategii de reglare
emoțională adecvate vârstei.
Copilul este învățat să evite factorii declanșatori, părăsind
situația/persoanele etc., ce pot activa starea de agresivitate, fiind
încurajat să găsească singur soluții.
c) Îmbunătățirea stimei de sine: este vitală pentru că, în cele
mai multe cazuri, copiii au o stimă de sine scăzută, asociată cu
sentimente de neputință și rușine, dar și cu o slabă dezvoltare a
competențelor sociale. Pentru a putea avansa în terapie, este extrem
de necesară îmbunătățirea relațiilor cu colegii, cu profesorii și cu
părinții, prin creșterea stimei de sine a preșcolarului.
Îmbunătățirea stimei de sine se realizează ușor, prin apreciere,
prin laudă pentru ceea ce reușește copilul să facă bine, corect. În
general, preșcolarii agresivi ajung să fie marginalizați, înlăturați din
grup; chiar și atunci când fac lucruri ce merită apreciate, ei sunt
ignorați, din cauza poziției sociale pe care o ocupă, poziție situată
înafara grupului, ei fiind stigmatizați.
Competențele sociale se bazează pe:
- relaționarea socială – copiii sunt ajutați să interacționeze cu
ceilalți copii prin jocuri și metode adecvate;
- rezolvarea de probleme – copiii sunt ajutați să caute
strategii adecvate vârstei pentru a rezolva calm situațiile
conflictuale.
Competențele intrapersonale se bazează pe influența
terapeutului în demersul determinării preșcolarului agresiv să
respecte regulile sociale și să tolereze situațiile care provoacă
frustrare și agresivitate.
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Dobândirea strategiilor de reglare emoțională favorizează
capacitatea de exercitare a controlului asupra propriului
comportament agresiv. Pentru creșterea stimei de sine, a asertivității
și empatiei la copiii agresivi, aceștia sunt implicați în activități
diverse: desene și colaje pe tema „Cine sunt eu?” sau „Cine vreau să
fiu eu?”, jurnalul personal, identificarea cu eroi sau cu personaje
pozitive, autoportrete.
Totodată, copiii agresivi sunt încurajați să participe la activități
sportive, la cursuri extrașcolare de dans, muzică etc., ce le oferă
experiențe pozitive și conduc la creșterea și îmbunătățirea stimei de
sine.
d) Psihoeducația: este utilizată în terapia preșcolarului agresiv
pentru dezvoltarea abilităților de adaptare la mediul familial, dar și la
mediul social de covârstnici, adică la grădiniță.
Psihoeducația aduce rezultate deosebit de valoroase atunci
când terapeutul personalizează conținutul informațiilor transmise
către subiect sau părinte, astfel încât materialul să fie înțeles de copil.
În terapia individuală cu copilul, precum și cu familia, sunt
transmise informații cu privire la reperele dezvoltării copiilor și la
expectanțele nereale legate de valoarea copilului, de stilurile
parentale, de reacțiile parentale în situațiile conflictuale, precum și
informații despre relația de atașament a părintelui față de copil.
Întreg trainingul individual este centrat pe ideea că adultul devine un
model pentru copil.
Calitatea atașamentului dintre copil și părinte are implicații
directe în relațiile și interacțiunea cu celelalte persoane dinafara
familiei, covârstnici, educatori și alți adulți.
Folosirea activităților de expresie verbală (repovestirea orală,
liberă, explicația, demonstrația, jocul de rol), permite copilului
agresiv să dezvolte relații sociale adecvate cu alți copii de aceeași
vârstă ori cu adulții.
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Cooperare

e) Controlul comportamentului: majoritatea copiilor agresivi
prezintă tulburări emoționale (furie, anxietate), dificultăți de
relaționare și comunicare ce declanșează comportamente agresive
(fizice sau verbale, distrugeri ori acte de indisciplină în grupul de
copii).
Nu toate conflictele trebuie rezolvate, dar este foarte important
să învățăm modul prin care putem evita sau aborda pozitiv un
conflict.
În ședințele de terapie individuală, copiii trebuie învățați să
înlocuiască un comportament agresiv cu unul pozitiv și să își
controleze pornirile agresive. Folosind tehnici de respirație și de
relaxare, copilul este îndrumat să se oprească o clipă atunci când se
simte agresiv, tensionat și să-și dirijeze atenția către alte lucruri care
îi transmit liniște ori plăcere.
Exersarea amânării are efecte pozitive în controlul și
managementul comportamentului, rezultatul regăsindu-se în
automatizarea unui comportament benefic și în creșterea capacității
de toleranță la preșcolari.

Adaptarea

Comunicarea
Compromisul

Evitarea

Negocierea
Asertivitate

Managementul conflictului se referă la abilitățile dobândite
de preșcolari pe axa asertivității și pe axa cooperării.
Psihoterapia de grup oferă subiecților oportunitatea de a
împărtăși cu ceilalți, de a învăța împreună, de a crește spiritul de
competiție (dacă el poate, pot și eu). Intervenția pentru grupul
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terapeutic este menită să se desfășoare pe parcursul a 10 ședințe, cu o
durată de 40-45 de minute, într-o perioadă de două săptămâni.
Ședințele debutează cu un exercițiu de relaxare sau cu o tehnică de
respirație pentru captarea atenției și pentru controlul emoțiilor
preșcolarilor. Fiecare ședință are o tematică anume, iar obiectivele
sunt atinse prin utilizarea diferitor instrumente specifice.
Ședința nr. 1 – Să cunoaștem grupul – are ca instrument de
lucru jocul și este menită să asigure cunoașterea dintre membrii
grupului.
Ședința nr. 2 – Yoyo ne învață regulile – este ședința în care
terapeutul face prezentarea regulilor de comportament în grup pe
baza poveștii „Yoyo la grădiniță”. După expunerea poveștii, copiii
vor fi antrenați în discuții despre poveste, utilizând întrebări de
genul:
- I-a plăcut lui Yoyo la grădiniță?
- Ce i-a plăcut?
- Ce nu i-a plăcut?
- Cum credeți voi că ar trebui să se comporte copiii?
În acest fel, copiii se vor familiariza cu regulile grupului și vor
fi ajutați să dezvolte complianță față de reguli și să înțeleagă că orice
conduită are consecințe.
Ședința nr. 3 – Același, dar diferit! – îi învață pe copii că o
problemă poate fi rezolvată în mai multe moduri. Tehnica utilizată
este jocul, iar mascota Yoyo trece prin întâmplări noi și are nevoie de
ajutorul copiilor ca să se descurce. Yoyo își schimbă tunsoarea și
colegii râd, răstoarnă la masă ciorba din neatenție, supără colegii, iar
copiii din grup trebuie să răspundă la întrebări precum:
- Cum s-a simțit Yoyo?
- Ce îi va spune doamna educatoare?
- Ce va face colegul lui Yoyo după ce acesta își va cere scuze?
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Copiii se vor implica în căutarea unei soluții de ajutor pentru
Yoyo, adică vor porni să caute, de fapt, soluții pentru ei înșiși.
Ședința nr. 4 – Identificarea emoțiilor – este menită să ajute
preșcolarii să-și identifice emoțiile și să exploreze stările aferente
acestora. Copiilor li se citesc o serie de povești scurte și li se cere să
descrie ce sentimente ar trăi dacă ar fi în acea situație ei înșiși. În
urma desfășurării activității, copiii vor fi capabili să conștientizeze
trăirile emoționale proprii și pe cele ale semenilor cu care
relaționează, dar și să identifice strategiile adecvate de reglare
emoțională și, ulterior, de relaționare pozitivă cu cei din jur.
Ședințele 5-6 – Managementul furiei – au ca obiectiv central
dezvoltarea la copii a capacității de identificare a cauzelor ce
determină reacțiile agresive sau stările de furie, precum și modul în
care comportamentul lor agresiv îi afectează pe cei din jurul lor. De
asemenea, copiii vor învăța moduri de exprimare a furiei și vor
deprinde comportamentele asertive. Tehnica recomandată este
povestea terapeutică, și anume „Broscuța-țestoasă”. În prima parte a
activității, vor fi prezentate copiilor fișe cu Broscuța-țestoasă și vor
primi explicații privind modul în care personajul principal se ascunde
în carapace pentru a se apăra. În a doua etapă a activității, se va citi
copiilor povestea terapeutică „Broscuța-țestoasă”. Pe parcursul
lecturii, terapeutul va identifica împreună cu copiii emoțiile trăite de
broscuță. Terapeutul va mima emoțiile identificate. În urma lecturii,
se va desfășura un dialog eficient cu preșcolarii, terapeutul ajutându-i
pe aceștia să diferențieze comportamentele adecvate sau inadecvate
ale personajelor. Înspre finalul activității, terapeutul va exersa cu
copiii tehnica „broscuței-țestoase” ajutând copiii să identifice soluții
eficiente pentru rezolvarea problemelor.
Ședința nr. 7 – Sunt în siguranță – are ca obiectiv central
exersarea mecanismelor de apărare, descoperirea empatiei și a
capacității de a oferi ajutor. Copiii vor lucra în perechi, la mese, pe
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care au fost așezate palete cu tempera în culori calde și reci. Copiii
sunt lăsați să aleagă autonom culoarea care exprimă furia (în general,
culorile alese sunt predominant roșu și negru). După aceasta, ei vor fi
încurajați să exprime sentimentele de furie prin pete de culoare,
realizate cu palmele. Tehnica utilizată este cea a amprentei.
Terapeutul trebuie să analizeze cu atenție modul în care sunt realizate
petele pe hârtie, făcând asociere cu rănile produse celor din preajmă
atunci când se instalează o stare de agresivitate. Terapeutul sugerează
preșcolarilor să își repare comportamentul agresiv, observând
abordarea pe care copiii o adoptă în sensul în care ei arată că au
înțeles că, dacă au un comportament asertiv, nu riscă să îi rănească
pe cei din jur.
Ședința nr. 8 – Orice problemă se poate rezolva! – are rolul să
ajute preșcolarii să identifice cât mai multe soluții de rezolvare
pozitivă a situațiilor generatoare de conflicte. Metodele utilizate în
această ședință sunt art-terapia, jocul de rol cu marionete, pălăria
magică și conversația. La sfârșitul ședinței, copiii dobândesc și își
întăresc strategiile necesare pentru rezolvarea pozitivă a situațiilorproblemă, știu să aplice cunoștințele asimilate despre emoții și să
analizeze fiecare conjunctură din mai multe perspective.
Ședința nr. 9 – Învăț să îmi fac prieteni! – este menită să îi
ajute pe copii să învețe să coopereze în joc și să dobândească
comportamente prosociale. Metodele utilizate sunt povestea
terapeutică și jocul de rol, aplicate astfel, încât copiii să învețe să
identifice modul în care se pot juca împreună prin exersarea
abilităților de cooperare în joc, precum și să reușească să identifice
comportamentele prietenoase la covârstnici. Pe tot parcursul
activității, terapeutul va lăuda copiii atunci când manifestă
comportamentele așteptate (de cooperare și prosociale). Prin
activitățile desfășurate pe parcursul ședinței, copiii învață să
identifice comportamentele care facilitează stabilirea și menținerea
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relațiilor de prietenie și exersează comportamente de cooperare
esențiale, întărind abilitățile de interrelaționare adecvate.
Ședința nr. 10 – Final de consiliere – Cum voi reuși să
diminuez agresivitatea – are drept scopuri identificarea
comportamentelor adecvate la diferite conjuncturi prin care orice
preșcolar trece, rememorarea și actualizarea tehnicilor de respirație și
de relaxare asimilate anterior, precum și oferirea de feedback. Vor fi
formulate planuri de viitor. La sfârșitul ședinței, va fi realizat un
panou cu replici asertive care vor ajuta copiii să-și activeze resursele
existente și să le utilizeze corect în situațiile neplăcute. La finalul
intervenției, copiii vor deține instrumente proprii de acțiune în
situații dificile, vor avea capacitatea de a-și tempera impulsurile prin
tehnici de respirație și de relaxare, vor demonstra noi comportamente
prosociale și noi modalități de rezolvare a problemelor cu care se
confruntă.
Consilierea părinților debutează odată cu terapia individuală a
copilului agresiv. Consilierea părinților are drept obiectiv central
dezvoltarea abilităților parentale și achiziția de noi modele de
educație și intervenție în relația părinte-copil. Triada părinte – copil –
terapeut este temelia unei intervenții de succes și, cu cât intervenția
are loc mai timpuriu, cu atât e mai bine.
În ședințele de grup, utilizând activități formative, vor fi
abordate următoarele teme:
- Responsabilitatea parentală;
- Dezvoltarea atitudinilor și practicilor parentale;
- Asimilarea unor moduri de comunicare eficientă;
- Negocierea soluțiilor și luarea deciziilor;
- Rezolvarea adecvată a conflictelor.
Activitățile de tip informal vor fi dedicate abordării
următoarelor teme:
- Pedagogia școlară și a timpului liber;
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Moduri de cunoaștere a copilului și a etapelor de
dezvoltare;
- Tehnici de autocunoaștere;
- Tehnici de respirație și relaxare;
- Programe de rezolvare a problemelor.
Programul de intervenție în consilierea de grup a părinților se
va desfășura în ședințe săptămânale, cu o durată de 50-60 de
minute/ședință.
Treningul cu cadrele didactice va avea ca obiectiv principal
optimizarea relației profesor – preșcolar și se va desfășura în două
etape cu ședințe de câte două ore. Problemele generate de
comportamentele agresive pot fi prevenite și diminuate în intensitate
și incidență atunci când preșcolarii vor ști să abordeze o situație
conflictuală și să găsească soluții adecvate pentru rezolvarea acesteia.
Pașii de parcurs în vederea rezolvării de probleme sunt:
1. Identificarea corectă a problemei;
2. Identificarea soluțiilor posibile;
3. Stabilirea consecințelor pentru fiecare soluție identificată;
4. Alegerea soluției optime;
5. Aplicarea soluției și evaluarea rezultatelor obținute.
Pentru succesul acestui demers și pentru exersarea rezolvării de
probleme, este indicată folosirea jocului și a poveștilor terapeutice.
-
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DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE LA
VÂRSTA PREADOLESCENTĂ – CHEIA UNEI VIEȚI
ARMONIOASE
LORENA MAXIM, doctorandă
(România)
Abstract
The issue of intelligence emotions is one of the most
contemporary problems of contemporary psychology. Although
emotional intelligence begins to develop from the earliest childhood,
preadolescence is the key moment, because preadolescent age is one
of the most complicated periods in development. Preadolescence is a
life cycle that has proven to be a determinant in individual
development, being one of the most turbulent periods of emotional
maturation of man.
Keywords: emotional intelligence, preadolescents, emotion,
family.
Adnotare
Problema inteligenței emoționale este una dintre cele mai
actuale probleme ale psihologiei contemporane. Deși inteligența
emoțională începe să se dezvolte din cea mai timpurie copilărie,
preadolescența este momentul-cheie, deoarece vârsta preadolescentă
este una dintre cele mai complicate perioade în dezvoltare.
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Preadolescența este un ciclu de viață care s-a dovedit a fi
determinant în dezvoltarea individului, fiind una dintre cele mai
turbulente perioade de maturizare emoțională a omului.
Cuvinte-cheie: inteligență emoțională, preadolescenți,
emoție, familie.
Tema preadolescenților și a problemelor specifice vârstei,
comportamentele riscante care apar mai ales în timpul acestui proces
de maturizare, consumul de droguri, criminalitatea, antisocialitatea
emoțională și comportamentală, sexualitatea, precum și conflictul în
relațiile interpersonale ale preadolescenților atrag după sine
modificări socioculturale, ce se reflectă atât în plan comportamental,
cât și atitudinal. O sursă a acestor probleme o constituie societatea
contemporană și stilul de viață pus la dispoziția preadolescenților
prin nivelul ridicat al insuficiențelor, probate în context educațional,
din partea mediului social, care determină incertitudini, neliniști,
apariția unor complexe, ce pot culmina cu incapacitatea de a-și defini
propriul sine și de a trece peste criza de identitate specifică acestei
vârste. Acest aspect necesită strategii și tactici de dezvoltare cu
privire la educația emoțională.
Impactul dezvoltării capacității preadolescenților de a-și
recunoaște propriile emoții și controlul celorlalți, abilitatea de ași recunoaște punctele forte, capacitatea de a empatiza și de a
colabora se numește formarea inteligenței emoționale.
Inteligența emoțională reprezintă un ciclu de viață, care s-a
dovedit a fi determinant în dezvoltarea individului. În prezent,
inteligența emoțională poate fi considerată un element important al
interdependenței dintre sentimente, caracter şi instincte morale [9]. O
inteligență emoțională ridicată implică o bună capacitate de a detecta,
a interpreta și a înțelege gândurile și sentimentele: atât cele proprii,
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cât și ale altora. Acest tip de inteligență acționează ca un fel de
„busolă mentală”.
Preadolescența este un ciclu de viață care s-a dovedit a fi
determinant în dezvoltarea individului. Preadolescența este perioada
de creștere și de dezvoltare umană care are loc între copilărie și
maturitate, cu vârste cuprinse între 10/11 și 14/15 ani. Pubertatea este
un moment cu foarte multe schimbări. Între 10 - 15 ani, ei sunt
expuși sexului, alcoolului, drogurilor și fumatului. Trecerea la
gimnaziu sau la primii ani de liceu marchează, de fapt, sfârșitul
copilăriei, care este o mare provocare pe plan emoțional [2].
Preadolescența este o perioadă de emoție sporită, care se manifestă
prin excitabilitate ușoară, prin variabilitatea stării de spirit, prin
apariția anxietății, agresivității și a altor reacții [4].
Literatura de specialitate prezintă perioada preadolescenței
din două perspective diferite: o perspectivă pozitivă, optimistă, care
îi concepe pe preadolescenți ca pe niște persoane echilibrate,
deschise, sincere și alta predominant negativă, pesimistă, conform
căreia preadolescenții sunt, mai degrabă, persoane impulsive, cu
comportamente deseori dezechilibrate, cu tulburări emoționale de
factură sexuală [3].
Vârsta preadolescentă este una dintre cele mai turbulente
perioade de maturizare emoțională a omului. Este o perioadă
deosebit de importantă, deoarece este caracterizată de bogăție
neobișnuită și de diversitate în exprimarea emoțiilor. Vârsta
preadolescentă se caracterizează prin trecerea spre maturizare şi
integrare în societatea adultă, cu solicitările ei sociale, familiale,
profesionale etc. Perioada dată este legată de schimbări de mare
intensitate şi cu efecte vizibile în înfăţişare, în comportamente şi în
relaționare internă cu lumea exterioară, inclusiv prin creşterea
capacităţii de integrare în specificul vieţii sociale. Preadolescența
este o etapă de restructurare afectivă şi intelectuală a personalităţii,
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descrisă ca o perioadă ingrată, dificilă atât pentru preadolescenţi, cât
şi pentru cei care se află în contact cu ei. Mediul de viață poate
exercita atât influențe pozitive, cât și negative în procesul de
dezvoltare a personalității care trebuie contracarate cu un alt factor
fundamental, educația. Mediul este un factor necesar, dar nu suficient
pentru dezvoltarea deplină a ființei umane [5]. Prin urmare,
datorită dezvoltării intense a emoțiilor și sentimentelor, este
important să se creeze condiții optime pentru ca preadolescenții
să învețe cum să răspundă la diferite situații.
Dezvoltarea emoțională a unui preadolescent are loc în
situații sociale, în contacte cu ceilalți, în timpul conversațiilor și
experiențelor comune. Aceasta crește odată cu dobândirea de către
preadolescent a abilităților intelectuale și a competențelor
lingvistice. Maturitatea emoțională a unei persoane se dezvoltă odată
cu vârsta sa, dar depinde și de modul în care dezvoltarea sa
emoțională este susținută de împrejurările imediate.
Percepția emoțiilor și capacitatea de a le controla în diferite
situații sociale reprezintă un element esențial al înțelepciunii vieții.
Inteligența emoțională se referă la cunoașterea interiorului nostru și,
mai presus de toate, la ceea ce simțim și cum înțelegem emoțiile
noastre. Următorul pas este un control prudent asupra activității
emoționale necesare pentru atingerea scopului dorit.
Întrebările Cine sunt eu? Încotro mă îndrept? reprezintă baza
procesului corect de formare a legăturilor emoționale. Inteligența
emoțională și realizarea a ceea ce simțim cu adevărat sunt cel mai
bun mod de a ne schimba viața în bine. Trebuie să fim conștienți de
ceea ce cauzează emoții negative, frustrare sau fericire.
Dezvoltarea inteligenței emoționale la vârsta preadolescentă are
caracter specific și un rol decisiv determinat de situația socială de
dezvoltare. Condițiile de viață, nivelul sociocultural și profesional al
preadolescenților își pun amprenta, în special, asupra stării
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emoționale, deoarece la baza dezvoltării EQ sunt modelele
emoţionale din mediul şcolar sau din familie. Familia reprezintă o
sursă de valori și de atitudini morale la preadolescenți. Mijloacele de
comunicare în masă au un rol esențial în dezvoltarea intelectuală
a individului, în schimbarea psihologiei sale, în crearea unei
atitudini și concepții despre lume, în organizarea vieții sale
sociale, în integrarea sa în societate.
Dezvoltarea psihică și, în special, cea emoțională a
preadolescentului este legată de caracterul relațiilor copil – matur
(părinte, profesor). Deficitul comunicării cu adulții și contactele
insuficient saturate emoțional cu aceștia duc la formarea complexelor
de inferioritate, la dificultăți de adaptare socială la vârsta
preadolescentă. Factorii determinanţi în dezvoltarea inteligenței
emoționale
sunt:
comunicarea,
interacţiunea,
activităţile
preadolescentului cu persoanele mature şi cu semenii lui, activitatea
dominantă fiind atitudinea preadolescentului faţă de sine.
Cercetările curente au dovedit faptul că îmbunătăţirea
inteligenţei emoţionale conduce la creşterea rezultatelor şcolare, dar
şi mai important, conduce la o adaptare sănătoasă, la o stare generală
bună, la capacitatea de asumare a întregii responsabilităţi pentru ceea
ce este şi ceea ce simte. Această îmbunătăţire presupune: creşterea
conştiinţei de sine, a încrederii de sine, a controlului emoţiilor şi a
impulsurilor, a asertivităţii şi a empatiei, a relaţionării interpersonale,
toate fiind componente ale inteligenţei emoţionale şi sociale [6].
Macovei E. afirmă că trăirile permanente şi disconfortul
emoţional profund defectează autoidentificarea, provoacă
instabilitatea, ceea ce neapărat va duce la manifestarea agresivităţii.
Se constată, de asemenea, că trebuinţele afective ale copilului, fiind
mai mari decât posibilităţile de satisfacere a lor, restricţiile vieţii în
colectiv, venite pe fondul vulnerabilităţii biologice şi psihice,
declanşează stări de nervozitate colectivă, marcate de crize de afect,
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plâns şi furie, agresivitate şi autoagresivitate, atitudini revendicative,
gelozie, regresii comportamentale [1].
După P. Osterrieth (1973), familia joacă un rol foarte
important în structurarea şi formarea personalităţii copilului. Părinții
influenţează copiii prin concepţia lor despre lume şi viaţă, dar şi prin
comportamentele, temperamentele, atitudinile, dorinţele lor, prin
gradul lor de toleranţă. Familia constituie factorul primordial al
formării şi socializării copilului, este primul său intermediar în
relaţiile cu societatea şi tot ea constituie matricea care imprimă
primele şi cele mai importante trăsături caracteriale şi morale,
atitudinile pe care copilul le adoptă în familie punând bazele
conduitelor viitoare [5].
Maurice J., Steven E., Brian S., în lucrarea „Inteligența
emoțională în viața copiilor”, relatează că pentru a ne „pregăti copiii
pentru viitor, trebuie să-i ajutăm să-și dezvolte o imagine de sine
pozitivă și puternică, sentimentul de încredere în sine și (ceea ce le
lipsește adesea) autodisciplina, aptitudini sociale și emoționale și
simțul responsabilității. Pentru toate acestea, este nevoie de un cămin
în care preocuparea și respectul față de sentimentele celorlalți să fie
prețuite și în care aceste valori să fie susținute” [7].
Zlate M., în lucrarea „Eul și personalitatea”, susține că
procesul transformativ al personalităţii este îndelungat, complex,
multifazic şi plurifactorial, el dispune de niveluri calitativ distincte,
deosebite între ele prin diferenţierea şi specializarea interioară a
componentelor personalităţii, pe de o parte, dar şi prin relaţiile de
interacţiune şi interdependenţă realizate între structura internă şi
factorii externi, de mediu, pe de altă parte [8].
Dezvoltarea progresivă a cercetării privind EQ și influența
acesteia în diferite contexte a generat o conștientizare mai mare a
importanței utilizării corecte a emoțiilor pentru a face față stresului
care apare în contextul educațional. Prin dezvoltarea inteligenței
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emoționale, la vârsta preadolescentă se poate insufla autocontrolul,
zelul, perseverența și capacitatea de automotivare, fapt care le va
acorda o șansă mai mare, independent de potențialul intelectual
primit pe linie genetică. Partea cea mai dificilă este să învăţăm să
gestionăm emoțiile în mod constructiv, în vederea atingerii unui
anumit scop. Factorii determinanţi în dezvoltarea inteligenței
emoționale
sunt:
comunicarea,
interacţiunea,
activităţile
preadolescentului cu persoanele mature şi cu semenii lui, activitatea
dominantă fiind atitudinea preadolescentului faţă de sine.
Persoanele care au un EQ ridicat ştiu în general să-şi
direcţioneze foarte bine acţiunile în viaţă raţional. Dezvoltarea
inteligenţei emoţionale la preadolescenţi reprezintă un proces care nu
poate să aducă decât beneficii persoanei, imediat şi pe parcursul
întregii vieţi.
Rapiditatea cu care inteligenţa emoţională a devenit subiect
important într-o viziune atât de largă de domenii dezvoltă prorociri
eficiente, dar şi dificile, iar cercetările curente privind definirea
inteligenţei emoţionale impun, în continuare, o vastă analiză şi
dezbateri controversate pentru specialiştii din diverse domenii.
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STUDIEREA SCHEMELOR DE AUTONOMIE ȘI
PERFORMANȚĂ LA ADULȚII EMERGENȚI
LUNGU VIOLETA, doctorandă
(România)
Abstract
In this article, we present the results of the experimental
finding in which the maladaptive schemas of autonomy and
performance at emerging adults was investigated using Early
Maladaptive Schemas Inventory [7] and Personal Autonomy [7]
Keywords: schema, schema therapy, autonomy, emergent
adult
Adnotare
În acest articol, sunt prezentate rezultatele experimentului de
constatare în care a fost cercetat nivelul dezadaptativ al schemelor
mentale timpurii de sutonomie și performanță la adulții emergenți,
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precum și nivelul de autonomie personală, investigate cu „Inventarul
schemelor dezadaptative timpurii” și cu „Chestionarul de autonomie
personală”.
Cuvinte-cheie: schemă, terapia schemei, autonomie, adult
emergent.
Acest articol prezintă rezultatele investigării schemelor
dezadaptative timpurii de autonomie și performanță la adulții
emergenți din România. Această investigare face parte dintr-o
cercetare doctorală mai amplă, care își propune să optimizeze
comportamentul adulților emergenți prin intermediul unui program
de intervenție psihologică pentru ameliorarea schemelor
dezadaptative cognitiv-emoționale și moral-valorice. Am inițiat
această cercetare experimentală pornind de la un fenomen social
surprins în realitatea românescă și consemnat în statistici în legătură
cu indicatorul NEET. Acest indicator social se calculează în funcție
de numărul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani care nu
urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă
(NEET este acronim pentru Not in Education, Employment or
Training). Acești tineri (aproximativ 18%, după statisticile oficiale
ale INS) sunt expuși riscului de a deveni excluși din punct de vedere
social – persoane cu venituri sub limita sărăciei și care nu dispun de
competențele necesare pentru a-și îmbunătăți situația economică.
Presupunem că acest fenomen are o cauzalitate psihosocială
complexă și că o modalitate de reducere ar fi ameliorarea schemelor
mentale dezadaptative prin metode și tehnici de „Terapia schemei”
[6].
Cele patru concepte principale din modelul „Terapia
schemei” sunt: a) schemele timpurii dezadaptative ; b) nevoile
emoționale de bază; c) modul schemei; d) stilurile de adaptare
dezadaptative. Cele 18 scheme au rol de autoapărare, teme de bază
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care sunt repetate pe parcursul întregii vieți. Schemele timpurii se
referă la nevoile emoționale de bază ale unui copil. Atunci când
aceste nevoi nu sunt satisfăcute în copilărie, se dezvoltă schemele
care duc la modele de viață nesănătoase. Fiecare dintre cele 18
scheme reprezintă nevoi emoționale specifice, care nu au fost
satisfăcute în mod adecvat în copilărie sau adolescență. Modelele de
coping neadecvate sunt modurile în care copilul se adaptează la
scheme și la experiențele din copilărie. De exemplu, unii copii
cedează în fața schemelor lor, unii găsesc modalități de a bloca sau
de a evita durerea, în timp ce alți copii ripostează sau
supracompensează. Modelele de schemă sunt emoțiile experimentate
moment cu moment și răspunsurile de tip coping pe care le trăim cu
toții. Deseori, modurile noastre de schemă sunt declanșate de situații
de viață la care suntem suprasensibili (așa zisele butoane
emoționale). Multe moduri ale schemei îi conduc pe indivizi să
reacționeze exagerat la anumite situații, să acționeze în moduri care îi
rănesc sau, dimpotrivă, îi fac să nu acționeze deloc cuantificând
rezultate nedorite pe termen lung, așa cum este condiția de NEET.
Scopurile principale ale Terapiei schemei sunt: să ajute persoanele
să-și consolideze modul de adulți sănătoși; să slăbească modalitățile
neadecvate, astfel încât să poată reveni la starea de legătura cu
nevoile și sentimentele lor de bază; să-și vindece schemele timpurii;
să schimbe modelele de viață conduse de schema dezadaptativă.
Vârsta emergentă reprezintă o etapă de viață în care schemele
dezadaptative timpurii se actualizează imperativ din cauza diveristății
experiențelor pe care tânărul le trăiește, în diferite domenii ale vieții,
o etapă de viață în care tinerii au nevoie să își satisfacă imperios
trebuințele de autonomie, autoeficacitate și performanță. Îndeplinirea
acestor trebuințe are o dublă presiune, una interioară, intrinsecă și o
presiune socială, exterioară, cu caracter extrinsec.
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Persoanele adulte emergente reprezintă o categorie care
merită atenția științifică a cercetătorilor pentru că această vârstă a
devenit o perioadă distinctă a cursului vieții în societățile
industrializate. Vârsta emergentă este, din multe puncte de vedere,
vârsta posibilităților, o perioadă în care se manifestă multiple
potențialități de devenire, în condițiile în care numărul societăților
care permit prelungirea timpului de explorare și experimentare a
rolurilor maturității este în creștere [2].
Scopul cercetării este studierea influenței schemelor mentale
de autonomie și performanță asupra dezvoltării la adultul emergent,
dobândite în mediul lor de dezvoltare și educație originar (familie,
școală etc.).
Obiectivele cercetării sunt: 1. Studierea nivelului de
autonomie la adultul emergent; 2. Identificarea nivelurilor schemelor
de autonomie și performanță; 3. Identificarea relațiilor funcționale
existente între dimensiunile personalității și schemele mentale de
autonomie și performanță.
Ipoteza de lucru presupune că în profilul de personalitate al
adultului tânăr emergent autonomia este un domeniu cu potențial de
dezvoltare în relație semnficativă cu domeniile schemelor
dezadptative timpurii. De asemenea, vârsta și genul nu influențează
semnificativ manifestarea schemelor dezadaptative.
La cercetare participă 212 tineri (100 de gen feminin, adică
47.2% și 112 de gen masculin, adică 52.8%) cu vârste cuprinse între
19 și 30 de ani. Vârsta medie este de 24.33 ani (AS=3.22 ani).
Mediul de proveniență: 178 (84%) din mediul urban, 34 (16%) din
mediul rural. Statut profesional: 41 angajați (19%), 84 studenți
(40%), 43 (20%) fără ocupație, 44 (21%) studenți angajați.
Cercetarea are un design transversal, cantitativ, descriptiv și
inferențial. Pentru a investiga autonomia personală, am aplicat
Chestionarul de evaluare a autonomiei personale [1], iar pentru
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investigarea schemelor dezadaptative de autonomie și performanță,
am aplicat Chestionarul schemelor cognitive Young – forma scurtă
[7].
Domeniul Autonomie și performanță se referă la perceperea
propriei incapacități de a supraviețui și a funcționa independent și
cuprinde următoarele scheme-scale: Eșec, Dependență/Incompetență,
Vulnerabilitate la rău și boală, Protecționism / Ego infantil.
1. Schema Eșec (Failure – FA) presupune convingerea
individului că nu este capabil să realizeze lucruri bune, că va greși în
mod inevitabil în domenii importante ale vieții, cum sunt școala,
cariera, relațiile, că este inferior, cu un statut social precar și,
inevitabil, cu mai puține șanse la succes decât alții. Acceptarea
schemei face ca individul să îndeplinească sarcinile fără chef, cu
jumătate de măsură, de mântuială. Evitarea presupune ocolirea
provocărilor sau amânarea sarcinilor. Supracompensarea se
manifestă prin perfecționism și efort continuu de a nu da greș. La
această scală, participanții puteau obține un scor între 0 și 30; pe baza
rezultatelor obținute, autorii testului au întocmit următoarele
etaloane: 0-5 puncte – nivel scăzut, 6-8 puncte – nivel mediu, 9-10
puncte – nivel ridicat, 11-30 – nivel foarte ridicat. Scorul mediu
obținut de participanți este de 7.52 (lim inf =7.04, lim sup =8), scor
minim 0, scor maxim 28, abaterea-standard 3.56, eroarea-standard
.245. Pentru categoria de vârstă 19-24, ani scorul mediu este de 7.37
puncte, corespunzător nivelului mediu, (lim inf =6.89, lim sup =7.85),
scorul minim 0, scorul maxim 14, abaterea-standard – de 2.354,
eroarea-standard – de .243. Pentru categoria de vârstă 25-30 de ani,
scorul mediu este de 7.68 (corespunzător nivelului mediu),
lim inf =6.82, lim sup =8.54), scorul minim 0, scorul maxim 28,
abaterea-standard – 4.41 și eroarea-standard .435. Persoanele de gen
masculin au obținut o medie de 7.77, lim inf =7.01, lim sup =8.53, scor
minim 0, maxim 28, abaterea- standard – de 4.058, eroarea-standard
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– de .383. Persoanele de gen feminin au obținut o medie 7.24,
lim inf =6.66, lim sup =7.82, abaterea- standard – 2.92, eroarea-standard
– .29. Tabloul rezultatelor pentru schema Eșec (FA) prezintă
următoarele caracteristici generale: participanții acoperă 4 niveluri de
manifestare a schemei FA, majoritar este nivelul mediu (67%).
Nivelurile ridicat și foarte ridicat însumează 45% din frecvențele
procentuale. Testul T pentru eșantioane independente ne arată că
diferența mediilor este nesemnificativă pentru cele două categorii de
vârstă sau în funcție de genul participanților.
Nivel/Vârstă/Gen

19-24
ani

25-30
ani

Masculin

Feminin

Nivel scăzut

13

13

13

13

Nivel mediu

73

68

75

66

Nivel ridicat

12

8

10

10

Nivel f. ridicat

11

14

14

11

Total

109

103

112

100

Tabel 2. Frecvența distribuției scorurilor la schema Eșec (FA) pe
categorii de vârstă și gen
Schema de Dependență/Incompetență (DI) denotă
convingerea individului că nu este capabil să îndeplinească bine
sarcinile zilnice fără a avea un sprijin important din partea celorlalți.
Persoana are un sentiment constant de neputință, iar copingul de
acceptare presupune solicitarea constantă de sprijin din partea celor
apropiați pentru a putea lua deciziile importante, mai ales cele
financiare. Copingul de evitare se manifestă când persoana se află în
fața unor sarcini noi sau provocări, cum ar fi cele de învățare sau de
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conducere. Supracompensarea presupune autosuficiență, nu cere
nimănui nimic (contra-dependent). La această scală, participanții
puteau obține un scor între 0 și 30. Scorul mediu obținut de
participanți este de 7.71 (lim inf =7.20, lim sup =8.23), scor minim 0,
scor maxim 30, abaterea-standard – 3.802, eroarea-standard – .261.
Pentru categoria de vârstă 19-24 ani, scorul mediu este de 7.39
puncte, corespunzător nivelului mediu, (lim inf =6.95, lim sup =7.82),
scorul minim 0, scorul maxim 11, abaterea-standard – de 2.289,
eroarea- standard – de .219. Pentru categoria de vârstă 25-30 de ani,
scorul mediu este de 8.06 (corespunzător nivelului mediu),
lim inf =7.10, lim sup =9.02), scorul minim 0, scorul maxim 30,
abaterea-standard – 4.91 și eroarea-standard – .484. Persoanele de
gen masculin au obținut o medie de 8.04, lim inf =7.28, lim sup =8.81,
scor minim 0, maxim – 28, abaterea-standard – de 4.090, eroareastandard – de .386. Persoanele de gen feminin au obținut o medie
7.34, lim inf =6.66, lim sup =8.02, abaterea-standard 3.433, eroareastandard .343. Nu s-a găsit o diferență semnificativă în funcție de
vârstă sau gen.
Tabel 3. Frecvența scorurilor la schema Dependență/Incompetență
(DI) pe categorii de vârstă și gen
Nivel/Vârstă/Gen 19-24
ani

25-30
ani

Masculin

Feminin

Nivel scăzut

14

21

18

17

Nivel mediu

69

62

68

61

Nivel ridicat

26

12

20

19

Nivel f. ridicat

0

8

6

3

Total

109

103

112

100
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Schema de vulnerabilitate la rău și boală (Vulnerability to
harm and illness – VH) presupune o frică exagerată de catastrofe
iminente, care se pot întâmpla oricând. Această teamă apare în
legătură cu anumite boli, cu diferite probleme afective grave sau alte
evenimente extreme. Persoanele citesc obsesiv despre catastrofe și le
anticipează în situațiile de zi cu zi, evită să meargă în locuri pe care
nu le consideră sigure. Supracompensarea se manifestă prin
comportament nesăbuit, cu ignorarea pericolelor (contrafobic). La
această scală, participanții puteau obține un scor între 0 și 30. Scorul
mediu obținut de participanți este de 6.94 (liminf=6.53,
limsup=7.37), scor minim 0, scor maxim 28, abaterea-standard –
3.081, eroarea- standard – .212. Pentru categoria de vârstă 19-24 ani,
scorul mediu este de 6.59 puncte, corespunzător nivelului mediu
(lim inf =6.20, lim sup =6.98), scorul minim 0, scorul maxim 10,
abaterea-standard – de 2.060, eroarea-standard – de .197. Pentru
categoria de vârstă 25-30 de ani, scorul mediu este de 7.32
(corespunzător nivelului mediu), lim inf =6.57, lim sup =8.07), scorul
minim 0, scorul maxim 28, abaterea-standard – 3.856 și eroareastandard –.380.
Persoanele de gen masculin au obținut o medie de 7.18,
lim inf =6.53, lim sup =7.83, scor minim 0, maxim 28, abaterea-standard
de 3.472, eroarea-standard – de .328. Persoanele de gen feminin au
obținut o medie de 6.68, lim inf =6.17, lim sup =7.19, scor minim 0, scor
maxim 19, abaterea-standard – 2.566, eroarea-standard – .257. Testul
T pentru eșantioane independente ne arată că diferența mediilor este
nesemnificativă pentru cele două categorii de vârstă sau în funcție de
genul
participanților.
Rezultatele
la
schema
Dependență/Incompetență prezintă următoarele caracteristici
generale: participanții acoperă cele 4 niveluri de manifestare a
schemei Vh, majoritar este nivelul mediu (63%), urmat de nivelul
ridicat (21%) și nivelul scăzut (12%). De remarcat că nivelurile
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ridicat și foarte ridicat însumează 25% din frecvențe, fapt
semnificativ pentru elaborarea intervenției psihologice.
Tabel 4. Frecvența subiecților pe nivelurile schemei Vulnerabilitate
(Vh)
Nivel/Vârstă/Gen

19-24
ani

25-30
ani

Masculin

Feminin

Nivel scăzut

11

14

12

13

Nivel mediu

69

64

71

61

Nivel ridicat

29

17

22

24

Nivel f. ridicat

0

8

6

2

Total

109

103

112

100

Schema Protecționism/Ego infantil (EM) denotă relații
apropiate și emoționale exagerate față de anumite persoane (în
special părinți), aceste relații indicând dezvoltarea propriei identități
individuale și sociale. Persoanele cu această schemă au convingerea
că nu pot trăi fără persoanele semnificative, nu vor putea avea o viață
satisfăcătoare fără sprijinul lor. Copingul de acceptare se manifestă
cu comportamente de tipul „îi spune mamei orice”, chiar și atunci
când este adult sau trăiește prin partener. La polul opus se află
evitarea intimității și tendința de a rămâne independent cu orice preț.
Supracompensarea vine din încercările de a devini opusul celor
semnificativi în toate privințele. La această scală, participanții puteau
obține un scor între 0 și 30. Scorul mediu obținut de participanți este
de 8.12 (lim inf =7.63, lim sup =8.61), scor minim 0, scor maxim 27,
abaterea-standard – 3.605, eroarea-standard – .248. Pentru categoria
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de vârstă 19-24 ani, scorul mediu este de 7.89 puncte, corespunzător
nivelului mediu, (lim inf =7.36, lim sup =8.42), scorul minim 0, scorul
maxim 12, abaterea-standard – de 2.797, eroarea-standard – de .268.
Pentru categoria de vârstă 25-30 de ani, scorul mediu este de 8.36
(corespunzător nivelului mediu), lim inf =7.52, lim sup =9.20), scorul
minim 0, scorul maxim 27, abaterea-standard 4.3 și eroarea-standard
.424. Persoanele de gen masculin au obținut o medie de 8.29,
lim inf =7.55, lim sup =9.04, scor minim 0, maxim 27, abaterea-standard
de 3.979, eroarea-standard – de .376. Persoanele de gen feminin au
obținut o medie 7.92, lim inf =7.30, lim sup =8.54, scor minim 0, scor
maxim 22, abaterea-standard – 3.142, eroarea-standard – .314. Testul
T pentru eșantioane independente ne arată că diferența mediilor este
nesemnificativă pentru cele două categorii de vârstă.
Tabel 5. Frecvența distribuției subiecților pe nivelele schemei
Perfecționism/Ego infantil (EM)
Nivel/Vârstă/Gen

19-24
ani

25-30
ani

Masculin

Feminin

Nivel scăzut

15

18

16

15

Nivel mediu

71

66

72

65

Nivel ridicat

23

11

17

18

Nivel f. ridicat

0

8

7

2

Total

109

103

112

100

Autonomia personală este evaluată pe patru dimensiuni:
autonomia cognitivă, autonomia comportamentală, autonomia
emoţională, autonomia valorică.
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1. Autonomia cognitivă (capacitatea de a raţiona independent,
de a-și forma propriile opinii şi de a lua decizii, de a gândi critic;
capacitatea de autoevaluare; un sentiment de încredere în propria
persoană; credinţa că persoana poate alege ce să facă). Subiecții
puteau obține un scor între 9 și 45 de puncte. Media lotului integral a
fost de 23.75 puncte (nivel mediu), liminf.=22.69, limsup.=24.81,
scor minim 8, maxim 40, abaterea-standard – 7.818, eroarea-standard
.538.
Tabel 6. Frecvențe pentru nivelurile Autonomiei cognitive
Nivelul/Categoria

Număr de subiecți

Procentaj

Autonomie înaltă

22

10%

Autonomie medie

122

53%

Autonomie scăzută

78

37%

Total

212

100%

2. Autonomia comportamentală reprezintă autodirijarea
comportamentului şi acţionarea conform deciziilor proprii. Subiecții
puteau obține un scor între 11 și 55 de puncte. Media lotului integral
a fost de 26.09 puncte (nivel mediu), liminf.= 24.91, limsup.= 27.26,
scor minim 9, maxim 45, abaterea-standard 8.679, eroarea-standard
.597.
Tabel 7. Frecvențe pentru nivelurile de Autonomie comportamentală
Nivelul/Categoria

Număr de subiecți

Procentaj

Autonomie înaltă
Autonomie medie
Autonomie scăzută
Total

8
93
111
212

4.%
44%
52%
100%
247

3. Autonomia emoţională reprezintă independenţa formării şi
a exprimării sentimentelor. Subiecții puteau obține un scor între 11 și
55 de puncte. Media lotului integral a fost de 30.82 puncte (nivel
mediu), liminf. = 29.50, limsup. = 32.14, scor minim 11, maxim 40,
abaterea-standard – 9.755, eroarea-standard – .672.
4. Autonomia valorică se exprimă în constituirea unui set
propriu de convingeri şi principii, rezistente la presiunea celorlalţi.
Subiecții puteau obține un scor între 8 și 40 de puncte. Media lotului
integral a fost de 23.21 puncte (nivel mediu), liminf.=22.11,
limsup.=24.32, scor minim 8, maxim 40, abaterea-standard 9.755,
eroarea-standard .672.
Din Tabelul 7, observăm că între domeniile Autonomiei și
Schemele dezadaptative ce se referă la autonomie și performanță
există corelații semnificative, acest rezultat fiind de importanță
metodologică majoră în elaborarea programului de intervenție
psihologică.
Tabel 8. Corelații între domeniile Schemelor cognitive timpurii și
dimensiunile Autonomiei personale
Domeniu/Autonomie cognitivă
Autonomie/

.684**

comport.

emoțională valorică

.627**

.655**

.675**

Performanță
În urma cercetării, am constatat că domeniul Autonomiei și
peformanței din cadrul Schemelor dezadaptative timpurii are o
manifestare importantă la adulții emergenți și găsim oportună
intervenția psihologică de ameliorare a acestor scheme. Nu s-au găsit
diferențe semnificative în ceea ce privește vârsta și genul, fapt care
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va contribui la formarea loturilor experimentale pentru intervenția
psihologică.
În ceea ce privește autonomia ca dimensiune a personalității,
aceasta are un potențial de dezvoltare important în rândul adulților
emergenți și este în relații semnificative cu domeniile Schemelor
dezadaptative timpurii de autonomie și performanță. Unii cercetători
au constatat existenţa unei legături strânse, în adolescenţă, între
autonomie şi formarea identităţii [4], între unele dimensiuni ale
autonomiei (autonomia atitudinală, emoţională şi funcţională) şi
adaptarea psihosocială [3]. S-a observat, de asemenea, că modul în
care se face trecerea de la adolescenţă la vârsta adultă este puternic
influenţat de nivelul de dezvoltare al autonomiei [4].
În urma investigațiilor noastre, considerăm că în rândul
populației adulte emergente din România aceasta are un potențial de
dezvoltare important și poate contribui la ameliorarea schemelor
dezadaptative timpurii ce compun domeniul Autonomie și
performanță. Susținem aceasta, deoarece ne raliem concepțiilor care
consideră autonomia drept fundament al dezvoltării umane.
Persoanele cu nivel înalt de autonomie își creează continuu opțiuni
semnificative și alternative accesibile în atingerea obiectivelor de
viață, interacționează eficient cu rețelele sociale, au încredere în
competențele proprii și fac alegeri eficiente, pentru că autonomia e
strâns legată de aspirații și de sporirea abilităților personale
dobândite prin rațiune și acțiune.
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CROMATICA TRĂIRILOR EMOŢIONALE ALE COPIILOR
CU DIZABILITĂŢI
MIRIŢESCU GABRIELA, doctorandă
(România)
Abstract
This article from a structural point of view contains 16 pages
of basic text, a bibliography consisting of 23 titles and a review
containing the introductory part, the contents of the article
conclusions and recommendations, the latter without being pointed
out în script.
Children with disabilities have an atypical development, they
are different and unique. Their normal development is made more
difficult by the so-called lagging behind, specific to a personal
evolution. În this article we aimed at identifying and presenting the
diversity of emoțional experiences painted on the cheekbones of the
souls of children with disabilities and the traces left on their
psychological profile.
Thus, a disability once identified leads to a disability that
most often causes another disability, and the problem continues to
deepen the differences between the child and his colleagues, so that
his recovery over time is even more difficult. Instead, they prepare
the ground for the emergence and manifestation of an emoțional
palette, hard to identify and understand, both by him and by those
around him, which imprint the psyche of this already vulnerable
child.
The attitude of the family, teachers, colleagues, to
familiarizing and raising awareness of all the problems the child is
confronted with, the implications of disability, greater openness and
empathic understanding of his emoțional experiences, leads to the
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deflation of emoțional storms with which he identifies.
Keywords: emoțional disorders, children with disabilities,
inclusion, depression, anxiety disorders, emotion.
Adnotare
Copiii cu dizabilităţi au o dezvoltare atipică, ei sunt diferiţi
şi, în acelaşi timp, unici. Dezvoltarea lor normală este îngreunată
din cauza unei aşa-zise rămâneri în urmă, specifice unui ritm de
evoluţie personal.
În acest articol, ne-am propus identificarea şi prezentarea
diversităţii trăirilor emoţionale ale copiilor cu dizabilităţi şi urmele
lăsate de aceste trăiri asupra profilului psihologic al acestora.
Astfel, o dizabilitate odată identificată, conduce la un
handicap, care, cel mai ades, provoacă o altă dizabilitate şi astfel
problematica continuă, adâncind diferenţele dintre copil şi colegii
săi, în aşa fel încât recuperarea lui în timp este şi mai dificilă.
Acestea, în schimb, pregătesc terenul propice apariţiei şi
manifestării unui paletar emoţional, greu de identificat şi de înţeles
atât de către copil, cât şi de cei din jur, care amprentează psihicul
acestui copil deja vulnerabil.
Atitudinea familiei, a cadrelor didactice, a colegilor privind
familiarizarea şi sensibilizarea cu toate problemele cu care copilul
se confruntă, cu implicaţiile dizabilităţii; o deschidere mai mare și o
înţelegere empatică a trăirilor emoţionale ale acestuia, toate conduc
la dezamorsarea furtunilor emoţionale cu care copilul se identifică.
Cuvinte-cheie: tulburări emoţionale, copii cu dizabilitatăţi,
incluziune, depresie, tulburări anxioase, emoție.
Copiii, prin latura lor sensibilă, emoțională, aflată într-o
creștere și sedimentare continuă, necesită din partea părinților și a
cadrelor didactice o atenție și o dedicare specială. Paleta amplă a
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trăirilor emoționale ale unui copil creionează personaliatea viitorului
adolescent și, ulterior, a adultului integrat în societate. Cu cât există
un echilibru între dezvoltarea psihologică și cea fiziologică a unui
copil, cu atât vorbim de o maturitate emoțională care conduce la o
funcţionalitate normală, armonioasă.
Făcând trimitere la un copil cu dizabilităţi, din start trebuie
avute în vedere problemele emoționale și fizice cu care se confruntă
în fiecare moment al vieții sale. Aceasta necesită o deschidere mult
mai mare, o atenție sporită din partea celor cu care vine in contact
(părinţi, cadre didactice, colegi). Copiii cu dizabilități trebuie priviți
ca un tot întreg și, în același timp, ca un puzzle, cu nevoi speciale, cu
trăiri speciale, cu emoții, suferințe și lacrimi ascunse. Adesea aceste
trăiri emoționale sunt asociate diferitor tulburări de personalitate care
amprentează dezvoltarea lor, pe toate palierele.
Conceptul de dezvoltare semnifică modificările secvenţiale
ale unui organism de la naştere până la moarte, modificări
determinate de ereditate sau de interacţiunea cu mediul şi cu factorii
educogeni, care se desfăşoară pe mai multe paliere [9, p. 52]:
dezvoltarea fizică, dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea psihosocială.
„Arhitectura cognitivă” a psihicului uman permite individului să
înveţe din raporturile sale cu mediul sau din experienţa personală.
Tulburările specifice ale procesului dezvoltării la persoanele
cu dizabilităţi au loc pe diferite paliere ale structurii personalităţii,
orice deficienţă prezentând şi o serie de tulburări derivate, mai mult
sau mai puţin accentuate, care afectează în special funcţiile şi
procesele
psihice
complexe:
psihomotricitatea,
limbajul,
mecanismele reglatorii conştiente, autocontrolul [9, p. 129].
Considerat la început un deziderat al normalizării, mai apoi
ca integrare şi, recent, ca incluziune, efortul comun de punere în
practică a şansei de educaţie pentru toţi copiii, de a le oferi condiţii
normale de viaţă este aplicabil şi util în cadrul oricărei societăţi,
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deoarece poate fi adaptat oricăror schimbări sociale.
Persoana cu dizabilitate nu este altceva decât o dimensiune
reală a diversităţii, fără de care umanitatea nu poate exista,
dizabilitatea fiind o puternică provocare la diversitate. În conştiinţa
persoanei cu dizabilitate coexistă aspiraţia de a deveni un individ
normal alături de evidenţa dureroasă a unui eşec raportat la
performanţele modelului normal. Conştientizarea dizabilităţii face ca
balanţa să fie înclinată permanent către eşec.
În sufletul persoanei cu dizabilitate se naşte un conflict
interior între dorinţa de realizare, de atingere a „normalităţii” şi
obstacolele impuse de dizabilitatea sa [12, p. 13].
Descoperirea de către copilul dizabil a propriei unicităţi în
sens negativ conduce adesea la trăiri contrarii şi tensionate. Acesta,
de timpuriu, este nevoit să ia contact cu deficienţa sa, să o considere
ca pe ceva deosebit, ruşinos, iar mai târziu dizabilitatea devine biciul
cu care ceilalţi copii îl lovesc şi îl umilesc [12, p. 14].
Copii cu dizabilităţi, conştientizându-și handicapul, se revoltă
şi încearcă să scape de eticheta care le urmăreşte existenţa. Până la
acceptarea condiţiei de persoană cu dizabilitate, drumul este mult
mai lung decât la restul persoanelor. În ceea ce îl priveşte pe surd, ca
orice persoană cu dizabilitate, acesta trece prin aceleaşi etape dificile,
ca orice alt dizabil. În articolul său „ Dealing with the Feelings”,
Mitch Turbin [2004] identifică cinci etape prin care trece o persoană
cu dizabilităţi până în momentul în care îşi acceptă identitatea de
surd: negarea, furia, împăcarea, depresia, acceptarea.
Goffman [11, p.13] foloseşte termenul stigmat pentru a se
referi la un atribut care discreditează profund, cu referire la un limbaj
al relaţiilor şi nu la un limbaj al atributelor. Analiza lui Goffman a
vizat trei tipuri sau categorii de stigmat: anomaliile corporale
(deficienţele fizice), defecte ale caracterului individului, trăsăturile
negative asociate cu rasa, naţiunea, religia. După Goffman, efectul
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fundamental al stigmatului constă în reducerea şanselor vieţii
persoanei stigmatizate prin intermediul acţiunilor discriminatorii.
Experienţa respingerii este foarte dureroasă. Să fii respins din
cauza a ceea ce eşti, să ai sentimentul că oamenii te evită fiindcă ai o
anumită rasă, naţionalitate, religie, clasă socială sau infirmitate
reprezintă o mare suferinţă distructivă. Până şi respingerea de către
nişte persoane necunoscute şi nevăzute sau, în situaţii fără miză
concretă, faptul de a fi ignorat într-o discuţie oarecare poate provoca
perturbări ale stimei de sine [1, p. 235].
Statutul de „out-sider/deviant”, născut din etichetare, ocupă
de multe ori o poziţie centrală în sistemul personalităţii, mai precis în
cadrul identităţii. Din această cauză, apare perseverenţa în devianţă,
după principiul profeţiei autorealizatoare, când eticheta devine parte
a imaginii de sine [4, p. 197].
Emoţia, conform DEX, reprezintă o reacție afectivă puternică
(și uneori neașteptată) de plăcere sau de neplăcere, adesea cu bruște
și puternice modificări în activitățile organismului, în care se
oglindește atitudinea individului față de realitate. Bucuria
neașteptată, spaima, mânia, furia, neliniștea sunt tipuri de emoție.
Tulburarea emoţională este caracterizată prin reacţii
emoţionale inadecvate, necongruente normelor de vârstă, de etică sau
culturale, ceea ce conduce la afectarea negativă a activităţii de
învăţare, a adaptării la condiţiile şi solicitările mediului. Ele
constituie promotorul unui intreg apanaj psihic, grevat cu tulburări de
diferite etiologii, al cărui tablou final este sufletul destul de încercat
al copiilor cu dizabilităţi.
Deşi nu întotdeauna copiii cu dizabilităţi prezintă o
simptomatologie, ce poate permite totuşi stabilirea unui diagnostic
psihiatric, în multe cazuri sunt întâlnite simptome caracteristice
pentru o serie de tulburări psihice, din categoria tulburărilor anxioase,
afective, somatoforme sau disociative.
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Tulburările anxioase sunt foarte frecvente și, de obicei,
asociate cu tulburările depresive. Copiii resimt anxietatea ca pe un
sentiment de teamă şi tensiune, însoţit de fenomene motorii şi
vegetative (transpiraţii, uscăciunea gurii, dureri abdominale, diaree).
Sunt reacţii de percepţie a unui pericol iminent, frica apărând în
prezenţa obiectului sau evenimentului stresant, în timp ce anxietatea
este mai generalizată, difuză şi cu un caracter anticipator.
În copilăria mică, este frecventă anxietatea de separare, a
cărei reacţie emoţională poate avea o intensitate şi manifestare
variată: îngrijorare, nelinişte, teamă excesivă şi persistentă, proteste
prin plânset, ţipăt, apatie, refuz de a dormi singur, somn neliniştit.
Anxietatea generalizată apare deseori în cazul adolescenţilor
care prezintă griji sau preocupări pe care nu le pot controla, asociate
cu simptome precum: nelinişte, fatigabilitate, dificultăţi de
concentrare a atenţiei, iritabilitate, tensiune musculară, tulburări de
somn combinate cu iritabilitate, furie, refuzuri, capricii; nevoia de a
avea un adult în preajmă, de a fi liniştit; temeri privind acţiuni
trecute; gânduri depresive.
Fobiile se întâlnesc adesea şi se exprimă ca: teamă de
întuneric (acluofobie), teamă de a fi singur (autofobie), teamă de
înălţime (acrofobie), teamă de injecţii, de durere (algofobie), teamă
de spaţii închise (claustrofobie), teamă de mulţime, de oameni
(antropofobie), teamă de şcoală (fobie şcolară).
Fobia socială reprezintă o formă particulară de fobie care
apare la copilul mare sau la adolescent, sub forma spaimei de a nu fi
umilit sau batjocorit în public. Anxietatea se accentuează prin
palpitaţii, teamă, transpiraţii, poate debuta brusc, după o experienţă
stresantă sau umilitoare ori poate avea un debut insidios.
Tulburările de panică pot apărea în contextul oricărei alte
tulburări anxioase, precum şi al altor tulburări mentale şi se
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manifestă prin atacuri de panică recurente sau prin perioade de frică
intensă, care se asociază cu palpitaţii, transpiraţii, teamă, senzaţie de
sufocare, durere în piept, tulburări abdominale, vărsături, greaţă,
leşin, ameţeală, senzaţie de ireal, senzaţie că-şi pierde controlul,
senzaţie de moarte iminentă, parestezii, modificări ale culorii feţei.
Tulburări obsesiv-compulsive – copilul preşcolar poate avea
diverse obiceiuri care persistă în timp; tulburarea obsesiv-compulsivă
poate fi diagnosticată atunci când aceste ritualuri devin exagerat de
frecvente, afectează funcţionarea adecvată a copilului şi îi deranjează
pe cei din jur. Copilul cu tulburare obsesiv-compulsivă este ruşinos,
extrem de respectuos, perfecţionist, poate avea rareori accese de furie
care-i ascund neputinţa.
Tulburările de dispoziţie se pot regăsi la copiii neglijaţi, care
prezintă deseori simptome depresive mai mult sau mai puţin severe.
În cazul copilului preşcolar, se observă apatie, refuzul alimentaţiei,
refuzul jocului, plâns facil, iritabilitate, uneori enurezis, encoprezis,
dureri abdominale, diaree sau vărsături. Şcolarul prezintă deseori
simptome psihosomatice: cefalee, dureri abdominale, tulburări
vegetative: atenţie scăzută, scăderea performanţelor şcolare,
iritabilitate, tendinţa de izolare, uneori accese de violenţă; copilul
este apatic, fără poftă de mâncare, prezintă lentoare motorie și
verbală; deseori apare scăderea imaginii de sine. În cazul
adolescentului, acesta afirmă pierderea interesului şi a plăcerii, lipsa
de energie, apar frecvent tulburări de apetit şi de somn, sentimente de
inutilitate, nefericire şi eşec.
Tulburarea distimică poate fi diagnosticată în cazul în care
copilul sau adolescentul prezintă dispoziţie depresivă sau iritabilă o
perioadă de cel puţin un an, tulburări alimentare şi de somn, scădere
a energiei sau oboseală cronică, scădere a stimei de sine, dificultăţi
de concentrare sau de luare a deciziilor, sentimente de lipsă de
speranţă. Tulburarea apare mai des la copiii neglijaţi, provenind din
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familii cu dificultăţi de exprimare emoţională şi de comunicare, cu
un mediu familial intens conflictual, în care handicapul lor nu este
integrat corespunzător.
Tulburarea depresivă majoră constă dintr-unul sau mai multe
episoade depresive majore diferite. Un episod depresiv major este
constituit de o perioadă de cel puţin două săptămâni, în cursul căreia
există dispoziţie depresivă, pierderea interesului sau a plăcerii pentru
aproape toate activităţile sau, în cazul copiilor şi adolescenţilor,
dispoziţie mai curând iritabilă decât tristă. Copiii prezintă tulburări
de alimentaţie şi somn, tulburări de memorie şi concentrare.
Depresia la copil şi adolescent poate apărea chiar la vârste
mici şi este asociată deseori cu un risc crescut de suicid, abuz de
substanţe şi tulburări de comportament. Copiii prezintă o funcţionare
deficitară la nivel psihosocial, şcolar şi familial.
Tulburările somatoforme şi disociative: primele sunt
caracterizate de simptome somatice, care sugerează o condiţie
medicală, dar care nu pot fi explicate pe deplin de acea condiţie
medicală, iar cele din a doua categorie sunt definite de perturbarea
conştiinţei, a memoriei, a identităţii sau a percepţiei mediului.
Disocierea apare cu perioade de amnezie, cu senzaţia că
„trăieşte pe altă lume”, cu fluctuaţii emoţionale şi de comportament
majore, cu o stare de confuzie între realitate şi fantezie, cu prezenţa
unor „prieteni imaginari”, cu care copilul dialoghează.
Tulburarea reactivă de ataşament se caracterizează prin
relaţionarea socială inadecvată şi marcant perturbată în cele mai
multe contexte, care începe înainte de vârsta de cinci ani şi este
asociată cu o îngrijire flagrant patologică. Există două tipuri de
tablouri clinice: tipul inhibat, copilul fiind incapabil să iniţieze şi să
răspundă la cele mai multe interacţiuni într-un mod corespunzător
evolutiv. Acesta prezintă un tipar de răspunsuri excesiv de inhibate,
hipervigilente şi extrem de ambivalente (vigilenţa rece, rezistenţa la
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consolare sau un amestec de apropiere şi de evitare); tipul dezinhibat
– copilul prezintă un pattern de ataşamente difuze: o sociabilitate
indiscriminativă sau o lipsă de selectivitate în alegerea persoanelor
de ataşament.
Tulburarea de adaptare apare ca răspuns la un stresor
psihosocial identificabil, de o severitate mai mică, în termen de trei
luni de la apariţia acestuia. Simptomele sau comportamentele
semnificative clinic sunt reprezentate de detresă marcată şi de o
deteriorare semnificativă în funcţionarea socială sau şcolară/
profesională.
Însă pentru copiii cu dizabilităţi, necesităţile emoţionale
complexe se exprimă prin una sau mai multe caracteristici, în
decursul unei perioade îndelungate şi într-o măsură semnificativă,
care influenţează în mod negativ reuşita şcolară, deţin capacităţi
reduse de învăţare, care nu îşi găsesc explicaţia prin factorii
intelectuali, senzoriali sau alţi factori de sănătate, prin capacităţi
limitate de a menţine relaţii satisfăcătoare cu colegii de clasă, cu
cadrele didactice, prin tipuri de comportament sau anumite emoţii
inadecvate, manifestate în circumstanţe obişnuite, prin stare generală
persistentă de tristeţe, nefericire, depresie, prin tendinţa de a dezvolta
dispoziţii anxioase manifestate prin simptome fizice sau fobii
asociate sau nu cu probleme personale sau de la şcoală.
Se regăsesc o serie de bariere în demersul învăţării şi
participării copiilor cu dizabilităţi care prezintă necesităţi emoţionale
complexe, dintre care menţionăm:
•
•
•

au dificultăţi de interacţiune cu unul sau mai multe elemente
din mediul familal, şcolar sau social;
nu au relaţii bune cu colegii, se comportă necorespunzător cu
grupul lor de vârstă;
nu-şi înţeleg propriile probleme;
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dau dovadă de lipsă de emoţii sau de emoţii nepotrivite ori
intense, nu manifestă interes sau grijă faţă de ceilalţi;
• sunt deseori anxioşi, preocupaţi de probleme minore, repetă
mişcări inutile;
• devin frustraţi uşor, au accese de furie, provoacă conflicte,
saboteză activitatea şcolară, îi tachinează şi îi provoacă pe cei
din jur.
Termenul include şi copiii cu autism sau cu schizofrenie, dar
exclude copiii inadaptaţi social, cu excepţia celor care prezintă o
puternică afectare emoţională.
Definiţia specifică prevede criteriile diagnostice, dintre care
trei trebuie îndeplinite simultan:
• cronicitatea;
• severitatea;
• dificultatea la şcoală, impactul asupra performanţei şcolare
Tulburările emoţional-comportamentale pot coexista cu alte
condiţii handicapante. Această categorie poate include copii cu
schizofrenie, cu tulburări afective, cu tulburări de tip anxios sau alte
tulburări care determină deficienţe în sfera comportamentului,
atenţiei sau adaptării [National Association of School Psychologist,
2005].
Tulburările emoţional-comportamentale fac parte din
categoria dizabilităţilor de dezvoltare. Conform Legii publice
americane 106-402/2000, actul referitor la asistenţa şi drepturile
persoanelor cu dizabilităţi de dezvoltare [Developmental Disabilities
Assistance and Bill of Right Act, 2000], tulburările de dezvoltare,
definite ca dizabilităţi cronice severe, care îşi au originea în
evenimentele perinatale sau pe parcursul copilăriei, se aşteaptă să se
manifeste o perioadă indefinită şi restricţionează substanţial
funcţionarea individului în situaţii importante, majore de viaţă.
•
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Dizabilitatea de dezvoltare este o dizabilitate severă, cronică,
care:
•

este atribuită unei deficienţe mentale sau fizice sau unei
combinaţii a acestor deficienţe;
• se manifestă înainte de atingerea vârstei de 22 de ani;
• se concretizează în limitări funcţionale substanţiale în trei sau
mai multe dintre urmaroarele arii majore de activitate:
autoîngrijire, limbaj expresiv şi receptiv, învăţare, mobilitate,
autoreglare, capacitatea de a trăi independent şi a se întreţine
financiar;
• reflectă nevoia de îngrijire, de tratamente, de servicii special
individualizate, ce durează perioade lungi sau chiar toată
viaţa.
Astfel de dizabilităţi de dezvoltare sunt tulburările din
spectrul autist, tulburările comportamentale, traumatismele cerebrale,
paralizia cerebrală, sindromul Down, retardarea mentală, spina
bifida.
Persoanele cu astfel de dizabilităţi beneficiază, de obicei, de
servicii de durată, care îi instrumentează şi îi asistă să ducă o viaţă
activă, independentă, în beneficiul personal și al societăţii [6, pp.7-8].
Elevii cu un comportament inhibat au următoarele
particularităţi: sunt liniştiţi în clasă şi timizi faţă de ceilalţi, preferă să
fie lăsaţi în pace, par speriaţi şi nefericiţi, sunt extrem de anxioşi,
deseori nu se pot concentra, manifestă comportamente obsesive şi
impulsive, deseori absentează, fac remarci prin care se subapreciază,
îşi provoacă leziuni.
Asistenţa psihopedagogică specifică acordată copiilor cu
necesităţi emoţionale afective complexe este foarte importantă.
Există, în principal, două etape de bază în modificarea
comportamentelor lor: observarea sistematică a comportamentelor în
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cauză, ascultarea activă şi angajarea într-o relaţie de parteneriat cu
copilul, deoarece este foarte importantă, mai ales la vârsta preşcolară
şi şcolară mică [7, pp. 88-89]
Cerințele educaționale speciale (CES) exprimă o necesitate
evidentă de a se acorda anumitor copii o atenţie şi o asistenţă
educaţională suplimentară, fără de care nu putem vorbi de egalitatea
şanselor, de accesul la viaţa şcolară şi socială. Problemele
întâmpinate de elevul cu CES sunt din sfera deficienţelor mentale, a
deficienţelor fizico-motorii, a deficienţlor auditive: tulburări
emoţionale, în special cele afective, de comportament, tulburări de
limbaj, dificultăţi-dizabilităţi de învăţare. Ideal este ca examinarea şi
analiza emoţiilor şi a comportamentelor care trebuie identificate şi
tratate să se efectueze împreună cu cadrele didactice, cu părinţii şi
copilul.
Totodată este necesară o abordare specială şi individualizată
atât pentru un copil din spectrul autist, care este aplatizat din punct
de vedere emoțional, cât şi pentru un copil cu sindrom Down, al cărui
fel prietenos, lipsit de inhibiţii și amprentat de un zel natural pentru
viaţă, îi face să fie acceptaţi uşor de grup.
De asemenea, copiii cu ADHD, pe lângă tabloul specific
reprezentat de tulburări de atenţie, hiperactivitate, concentrare şi
impulsivitate, pot relaţiona simbiotic şi cu tulburări afective şi
anxioase, a căror manifestare conduce la o scădere a stimei de sine.
Elevii cu CES au nevoie de un curriculum planificat
diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de tratament
logopedic specializat, de programe specifice de predare – învăţare şi
evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul,
de programe terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea, ei
vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală, precum
şi de consiliere familială. Stilul de predare trebuie să fie cât mai
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apropiat de stilul de învăţare, pentru ca un volum mai mare de
informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp.
Diagnosticul unei tulburări emoționale va fi stabilit de către un
clinician, care va decide dacă persoana în cauză îndeplinește criteriile
specifice de diagnostic. Fiecare tulburare emoțională are propriul set
de criterii de diagnostic.
Dacă pacientul este un copil cu CES, în timpul procesului de
diagnostic, medicul observă și interacționează cu copilul și va dori
detalii despre comportamentul lui de la adulții care îl cunosc bine.
Totuși, chiar și în urma utilizării unor sisteme detaliate de
clasificare a caracteristicilor emoționale, diagnosticarea tulburărilor
emoționale, mai ales la copii și adolescenți cu CES, poate fi extrem
de dificilă.
Una dintre explicații este aceea că, pentru o mare parte din
afecțiuni, la copii, se folosesc criteriile de diagnostic pentru adulți. O
altă explicație ține de faptul că, adesea, copiii nu dispun de abilități
verbale pentru a-și descrie experiențele, emoțiile sau modul în care
gândesc.
În plus, chiar dacă accesele de furie, iritabilitatea, tristețea,
timiditatea și frica sunt caracteristici ale unor tulburări emoționale la
copii, acestea sunt comportamente normale în anumite condiții sau în
anumite stadii de dezvoltare.
Astfel, medicii trebuie să stabilească diagnostice, fără să
dispună de informații-cheie. Deseori, specialiștii trebuie să pună
diagnosticul în funcție de intensitatea simptomelor și a prezenței unor
modele comportamentale. Factorii culturali pot fi importanți în
exprimarea și interpretarea unor semne și manifestări.
În colajul psihoterapeutic recomandat se urmăreşte
dezvoltarea competenţelor sociale menite să faciliteze integrarea
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socio-profesională a copiilor şi adolescenţilor, inclusiv a celor cu
dizabilităţi prin:
antrenarea empatiei în relaţiile interpersonale;
dezvoltarea unor strategii intrapersonale şi interpersonale de
rezolvare a problemelor şi a conflictelor;
• spargerea blocajelor emoţionale;
• optimizarea capacităţilor de autocunoştere şi dezvoltare a
capacităţilor cognitive (memorie, atenţie, limbaj, gândire);
• eliberarea de tensiuni, anxietate, înlăturarea frustrărilor
acumulate şi a sentimentelor negative;
• perfecţionarea unor abilităţi artistice deja formate (colaj,
pictură, modelaj, jocuri interactive în grupuri restrânse).
Pentru tratarea tulburărilor emoționale este, de obicei, nevoie
de intervenție psihosocială (terapie cognitive-comportamentală,
educație psihofamilială, formare a competențelor sociale,
psihoterapie interpersonală, diverse metode de relaxare, psihoterapie
de grup etc.), dar și utilizarea medicamentelor.
Cele mai bune rezultate se obțin în urma combinației
psihoterapiei cu medicația. Întrucât în categoria largă de tulburări
emoționale există mai multe afecțiuni specifice, va fi necesar să se
aplice diferite metode de abordare pentru tratament.
Copiii cu dizabilităţi ce prezintă tulburări emoţionale trebuie
să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea psihologului, a
medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu
implicarea tuturor factorilor educaţionali (familie, cadre didactice).
Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, oferind suport
psihoemoţional elevului şi familiei.
Conform ultimelor studii [WHO], ,,Tinerii cu deteriorări de
învățare, cognitive, comportamentale sau emoționale aveau de 4-5
•
•
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ori mai multe șanse să fie implicați în sistemul judiciar-penal decât
restul tinerilor.Tinerii cu deteriorări intelectuale aveau cele mai
puține șanse de a absolvi cu o diplomă și aveau cele mai scăzute rate
de angajare dintre toate categoriile de dizabilități. Cei care
abandonaseră școala aveau și mai puține șanse să fie angrenați în
forme postșcolare de lucru sau educație și aveau de 10 ori mai multe
probabilități să fie arestați decât elevii cu dizabilități care terminaseră
liceul. Dintre elevii cu deteriorări de văz și de auz, peste 90%
primiseră o diplomă normală și aveau de două ori mai multe șanse
decât alți elevi cu o dizabilitate de a se înscrie într-un tip de școală
postgimnazială.
Pentru unii elevi, cum ar fi cei cu tulburări emoționale,
rezultatele educaționale erau deranjant de scăzute. Este nevoie de
cercetări pentru a găsi forme de programe de învățământ, metode
pedagogice și de evaluare care să țină mai bine seama de diferitele
nevoi ale elevilor în cadrul sistemului de învățământ și în tranziția
spre piața muncii” [WHO, 2012, p.252].
Concluzionând, principial considerat la început un deziderat
al normalizării, mai apoi ca integrare şi recent ca incluziune, efortul
comun de punere în practică a şansei de educaţie pentru toţi copiii, de
a le oferi condiţii normale de viaţă este aplicabil şi util în cadrul
oricărei societăţi.
Aceasta impune, din punct de vedere personal, o
responsabilizare, în primul rând, din partea celor care vin în contact
direct cu aceşti copii cu probleme speciale, în unirea eforturilor pe
toate palierele, pentru a-i sprijini, a-i însoţi, a-i înţelege, a-i accepta, a
le oferi timp, spaţiu în suflet, dedicare şi iubire necondiţionată,
menite să aducă acea oază de linişte, echilibru viabil, o pată de
culoare în griul emoţional al sufletului lor, de copil încercat.
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