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INRODUCERE 

 
 

… Rezolvarea conflictelor înseamnă că toate părţile implicate 
ajung în mod liber la un acord, după ce au redefinit şi 
reperceput relaţiile dintre ele şi după ce au făcut evaluarea, 
adică au examinat şi luat în calcul toate elementele relevante 
ale relaţiilor … 

A. Stoica-Constantin 
 
 
Conflictele reprezintă un fenomen uman firesc. Important este ca 

acest fenomen să se desfăşoare fără a provoca distorsiunu interper-
sonale, durere sufletească, distres şi angoasă. Pentru a evita aceste 
consecinţe este necesar să înţelegem etiologia, structura, urmările 
conflictului, fie intern/intrapersonal, fie extern/interpersonal şi să 
cunoaştem tehnici, metode şi strategii de preîntâmpinare/evitare, solu-
ţionare, anihilare şi/sau transformare a conflictelor cu caracter distruc-
tiv în conflicte de tip constructiv. Cursul de Conflictologie familială are 
menirea să completeze cunoştinţele şi competenţele studenţilor şi 
masteranzilor în domeniul vizat. 

Materialul cursului este sintetizat şi esenţializat, fiind structurat 
în 7 teme de bază, care vin să completeze cunoştinţele masteranzilor de 
la specialitatea Consiliere şi educaţia familiei, facultatea de Pedagogie. 

La finele fiecărei teme se propun activităţi practice şi acţiuni de 
exersare a abilităţilor de consilier. 

 
Autorul 
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TEMA 1 
 

REPERE TEORETICE:  
CONFLICTUL ŞI CARACTERISTICILE LUI 

 
Termenul conflict provine de la verbul latinesc confligo ere – a se 

lupta, a se bate. Multe dicţionare definesc conflictul prin termeni 
similari violenţei, definindu-l ca: disensiune; fricţiune; ciocnire; dispută; 
ceartă; scandal; luptă; război. 

O abordare cunoscută a conflictului în domeniul conflictologiei, 
prezentă, îndeosebi, la începuturile cercetării acestei probleme umane, 
redă influenţa credinţei generale în caracterul competitiv, violent, 
adversativ şi de tip căştig-pierdere. 

L. Coser a lansat o definiţie care a devenit uzuală: Conflictul este  
o luptă între valori şi revendicări de statusuri, putere şi resurse umane, 
în care scopurile oponenţilor sunt de a neutraliza, leza sau elimina 
rivalii [4]. 

Ulterior, definiţia, conflictului a început să-şi lărgească semnifica-
ţia, incluzând şi ideea de interdependenţă, colaborare dintre oameni, 
accentuând poziţia câştig–câştig, alături de cea exclusiv antagonistă. În 
concluzie, conflictul este o situaţie în care oamenii interdependenţi 
manifestă diferenţe în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor şi inte-
reselor individuale şi interferează în procesul de îndeplinire a acestor 
scopuri [22; 23; 24]. 

Zeno-Daniel Șustac și Claudiu Ignat în lucrarea Modalități al-
ternative de soluționare a conflictelor, au definit conflictul ca fiind un 
fenomen social contextual determinat de ciocnirea dintre interesele, 
conceptele si nevoile unor persoane sau grupuri atunci cand acestea 
intra in contact si au obiective diferite sau aparent diferite [22].  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Zeno-Daniel_%C8%98u%C8%99tac
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Unele precizări: 

CONFLÍCT – neînțelegere, ciocnire de interese, dezacord; 
antagonism; ceartă, discuție (violentă). ◊ Loc. vb. A intra în conflict (cu 
cineva) = a se certa (cu cineva). ◊ Conflict de frontieră = ciocnire între 
unități militare responsabile de paza frontierei între două state.  
♦ Război. 2. Contradicție între ideile, interesele sau sentimentele diferi-
telor personaje, care determină desfășurarea acțiunii dintr-o operă 
epică sau dramatică. – Din lat. conflictus. Sursa: DEX (1998) [5]. 

Cuvântul conflict provine de la cuvântul latin conflictus confrun-
tare şi, practic, sună la fel şi în alte limbi.  

Conţinutul noţiunii de conflict reflectă următoarele elemente:  
– stare tensionată, de cele mai multe ori de lungă durată; 
– ciocnire; luptă sau război; 
– lipsa armoniei în relaţiile dintre oameni din cauza unor idei 

sau interese opuse; 
– confruntarea oponenţilor, urmată de ceartă, învinuiri, uneori 

de acţiuni agresive/violenţă. 

Conflictul poate fi definit şi ca stare tensionată, urmată o cioc-
nire care apare atunci când două sau mai multe persoane sau grupuri 
din cadrul organizaţiei/instituţiei trebuie să între în interacţiune pentru 
a îndeplini sarcina, a lua o decizie, a realiza un obiectiv sau a soluţiona 
o problemă. Conflictul arată că: 

– interesele persoanelor sunt diferite; 
– acţiunile unei părţi determină reacţii negative din partea celeilalte; 
– părţile, incapabile să soluţioneze problema, se critică reciproc. 
În accepţiunea savanţilor Ana Stoica-Constantin şi A. Neculau, 

1998 [8], conflictul este o sursă de schimbare a individului, a sistemului 
în care acestea evoluează. Ulterior, concepţiile privind conflictul au 
început să se nuanţeze. Acum conflictele sunt percepute ca nişte forţe 
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pozitive şi negative în acelaşi timp, adică acest fenomen social ar putea 
avea caracter constructiv şi distructiv. 

Dacă cercetăm noţiunea conflictului din perspectiva istoriei, pri-
ma definiţie ştiinţifică a acestui comportament uman vom găsi-o încă 
în filosofia lui Aristotel. Filosoful a formulat una dintre cele mai exacte 
metafore a conflictului: relaţia dintre stăpân şi slujitor, referindu-se la 
conflictul dintre raţiune şi sentiment. După părerea lui, aceste persoane 
sunt într-un conflict continuu. Stăpânul / raţiunea, înţelepciunea, cont-
rolând şi dirijând sluga / reacţiile primitive, spontane ale omului.  

Ideea sentimentelor periculoase ce vine din Antichitate a influen-
ţat timp îndelungat civilizaţia. Oamenii considerau ca sentimentele 
negative conduc la conflicte, iar conflictele la rândul lor, cauzează 
divergenţe, ceea ce a marcat o epocă întreagă. Pornind de la acest punct 
de vedere, conflictul era considerat un comportament uman cu 
caracter negativ, care trebuia eliminat şi schimbat cu raţiunea, voinţa, 
cu o conduită morală, controlată sistematic. 

În Evul mediu, filosofii erau preocupaţi de conflictele umane 
dintre virtute şi culpă, dintre bine şi rău. Chintesenţa acestei epoci, 
fiind: conflictul trebuie eliminat şi înlocuit cu bunătatea, iar în Epoca 
modernă s-a încercat înlocuirea conflictului, a răului cu adevărul. 

Darwin C. era primul savant din epoca modernă, care a con-
siderat conflictul o parte din teoria evoluţiei, iar Freud S. este primul 
psihiatru, care a întemeiat teoria ce se baza pe conflictele interpsihice, 
considerând conflictul o parte a minţii umane. Deutsch Morton susţine 
în teoria sa ca conflictul nu trebuie eliminat, ci transformat. Cercetă-
torul a  diferenţiat conflictele constructive de cele destructive [Apud 7].  

Stephen P. Robins defineşte conflictul ca fiind un proces care 
încetează când o parte percepe ca o altă parte a afectat-o negativ pe 
prima, sau este pe cale să afecteze negativ ceva, care are o anumită 
valoare pentru prima parte. Din acest punct de vedere, conflictul poate 
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fi conceput ca a fi o divergenţă de interese sau credinţe, în care aspira-
ţiile părţilor nu pot fi atinse simultan; sau ca o interacţiune a unor 
personae ori grupuri interdependente, care percep scopurile ca fiind 
incompatibile. 

După Vlasceanu M. (1993), noţiunea de conflict denotă o opozi-
ţie deschisă; o luptă între indivizi, grupuri, clase sociale, partide sau co-
munităţi; state cu interese economice, politice, religioase, etnice, ra-
siale, divergente sau incompatibile, cu efecte distructive asupra inter-
acţiunii sociale. În funcţie de localizarea lor în spaţiul social, conflictele 
se pot produce la orice nivel al organizării sociale: de la cele specifice 
rapoturilor interindividuale, intergrupale (între prieteni, soţ– soţie, 
membrii unui grup de muncă etc.), la cele de nivel organizaţional 
(între conducerea administrativă şi specialiştii tehnici; între sindicat şi 
patronat; între salariaţi şi reprezentanţii sindicali etc.), sau la cele de 
nivel macrosocial (între grupări sau partide cu interese politice diferite 
sau grupuri şi categorii sociale cu interese divergente etc. [21]. 

Bruke (1972) consideră ca conflictele se produc în maniera cvasi-
sistematică între obiectivele unui individ sau serviciu, care se lovesc de 
voinţa altuia, văzută ca fiind împotrivă intereselor proprii. O atitudine 
similară o adoptă şi Myers (1989), în concepţia căruia conflictul este o 
incompatibilitate percepută a acţiunilor şi scopurilor [Apud 23]. 

În general, conflictul este considerat ca o pozitie reciprocă sau o 
agresiune raportată întotdeauna la o tendinţă, scop, ueori invizibil. La 
baza conflictului stau ciocnirile dintre interese particulare (ale indivizilor 
sau grupurilor), condiţiile existente, părerile şi convingerile de grup, 
condiţiile sistemului social-economic, pe de o parte, şi, interesele gene-
ral-umane, legităţile economice, juridice, politice, tendinţele dezvoltării 
societăţii în ansamblu, pe de altă parte. 

Conflictul, afirma Moscovici S. (1976), este o sursă de energie şi 
vitalitate în măsura în care el este cel care reanima credinţele, stimu-
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lează pasiunile şi revigorează simbolurile, pe scurt, creşte nivelul de 
creativitate şi participare selectivă [25; 26]. 

În concluzie, conflictul reprezintă un fenomen sociouman, per-
ceput ca o ciocnire de interese, o confruntare, o luptă care face parte 
din viaţa noastră. Fiecare persoană trebuie să se înveţe a cunoaşte şi 
percepe la timp semnalele apariţiei conflictului, care se manifestă 
printr-un ansamblu de stări tensionate, confuzie, stres, supărare etc. 
Cercetătorii din domeniul conflictologiei consideră că fiecare om este 
obligat să respecte normele etice pentru a evita conflictul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activităţi practice: 
1. Definiţi conflictul. 
2. Stabiliţi specificul conflictului. 
3. Analizaţi elementele şi cauzele conflictelor interumane. 

 

Exersaţi: 
– capacitatea de a stabili cauzele conflictelor interpersonale; 
– abilitatea de a diagnostica şi delimita conflictul constructiv de 

cel distructiv. 
 



 10 

TEMA 2 
 

STRUCTURA CONFLICTULUI 
 

După cum am arătat anterior, L. Coser definește conflictul ca o 
lupta intre valori şi revendecari de statusuri, puteri şi resurse în care sco-
purile oponenţilor sunt de a neutraliza, leza şi/sau a elimina rivalii [4]. 

Conflictul se defineşte prin următoarele elemente constitutive: 
– existenţa a doua sau mai multe părţi/persoane sau sisteme; 
– prezenţa unor trebuinţe, scopuri sau valori incompatibile; 
– manifestarea emoţiilor distructive (invidie, agresivitate, ura). 
În opțiunea unor autori, conflictul este o relaţie în care fiecare 

parte percepe scopurile, interesele şi valorile celuilalt ca opuse şi con-
tradictorii pentru sine [3; 4; 7; 14; 19 etc.]. 

Conflictul social reprezintă o opoziţie între indivizi şi grupurile 
sociale, manifestată în baza intereselor competitive, a identităţilor dife-
rite şi a atitudinilor care se deosebesc. Structura conflictului social, 
inclusiv a celui familial, are o formă de triunghi, cu laturile: 

• c – contradicţia, 
• a – atitudinea, 
• b – comportamentul. 
Astfel, contradicţia reprezintă o situaţie de confilct care presu-

pune că scopurile sunt incompatibile; atitudinile, vin în contradicţie, 
deoarece sunt percepţii cognitive diferite (de convingere, afective, de 
voinţă). Comportametul se manifestă ca unul agresiv, ostil sau coope-
rant, de compromis. 

O altă structură a conflictului propusă în cadrul conflictologiei 
contemporane: 

 Componenta 1: Percepţia conflictului, modul în care îl înţele-
gem şi cum îl evaluăm. Percepţia nu este totdeauna rezonabilă sau rea-
listă, întrucât fiecare individ decodifică datele situaţiei în funcţie de 
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inteligenţa proprie; experienţele anterioare, cogniţiile sale şi capacitatea 
de analiză a situaţiei. Contează mult şi atitudinile, dorinţe, starea dis-
poziţiei etc. Astfel, omul, uneori, poate vedea motive ale unui conflict 
acolo unde ele nu există. Conflictul începe prin a exista numai în ima-
ginaţia unei sau mai multor persoane (stadiu în care încă mai vorbim 
de conflict imaginar), dar curând acesta devine conflict real, prin declan-
şarea unor mecanisme psihologice printre care, cel mai important, este 
împlinirea profeţiei. Ca atare, este suficient ca numai o persoană să crea-
dă că există o incompatibilitate şi ea va transmite un şir de mesaje impli-
cite sau chiar va acţiona duşmanos. Partenerul va fi implicat în conflict, 
chiar dacă nu împărtăşeşte acea percepţie, nu simte ceea ce crede celălalt 
şi nu are cunoştinţă de aceasta. Multe conflicte se dezvoltă din presu-
punerea eronată despre ce ar putea să se întâmple dacă una din părţi va 
face ceva. În mare măsură ostilitatea interpersonală este provocată de 
conflictele imaginare. Utilitatea practică a acestei informaţii constă în 
atenţia cu care vom cerceta propriile percepţii cu privire la conflictul pe 
care îl trăim, sau a părţii cu care ne confruntăm; înainte de a face prima 
intervenţie în direcţia rezolvării conflictului. Ascultarea activă, empatică 
cu rol de informare, este foarte indicată în acest scop.  

Componenta 2: Afectivitatea în conflict (emoţiile şi sentimentale 
trăite). Emoţiile sunt inerente conflictului. Unele emoţii, îndeosebi 
emoţiile-şoc de genul furiei, disperării, spaimei, urii, dar şi tensiunea, 
frustraţia, tristeţea sau teama, se cer verificate şi detensionate la timp (fie 
direct în interaciunea conflictuală, fie în exteriorul acesteia). În multe 
conflicte, oamenii ajung să acţioneze împotriva propriilor interese, 
arătându-se mai interesaţi de a-şi exprima sentimentele, decât să obţină 
satisfacerea nevoii care a cauzat intrarea lor în conflict. Distingem astfel 
un aspect expresiv al conflictelor şi unul orientat spre rezultat. Este ceea 
ce identifică L. A. Coser, în lucrarea sa clasică Funcţiile Conflictului 
Social (1964), componenta nerealistă a conflictului (manifestarea emoţii-
lor) şi componenta realistă (satisfacerea nevoilor, a interesului) [4].  
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Eforturile de tratare a componentei expresive prin propunerea de 
soluţii nu este eficientă dacă nu oferim sprijin şi înţelegere persoanei. 
Adesea, deşi nu întotdeauna, oamenii trebuie să găsească mai întâi un 
mijloc dea-şi exprima emoţiile, uneori, înainte de a se putea axa pe un 
rezultat real, care le va satisface nevoile, şi, invers, este inutil să încu-
rajezi exprimarea sentimentelor prin recunoaşterea stresului pe care-l 
trăieşte persoana, când ea este interesată de rezultat [4; 15; 19 etc.].  

Componenta 3: Acţiunea/comportamentul în conflict poate avea 
două roluri: exprimarea conflictului, a emoţiilor implicate şi satisfacerea 
nevoilor. Acţiunile pot îmbrăca o largă diversitate de manifestare, de la 
încercarea de a face ceva în dezavantajul altuia; de la exercitarea puterii, 
până la violenţă şi distructivitate sau, dimpotrivă, axarea pe caracterul 
conciliant, constructiv şi prietenos. Acţiunea poate avea un caracter 
constructiv/cooperant ori unul, distructiv/competitiv. Să observăm că 
cele trei laturi ale conflictului nu corelează: creşterea sau reducerea in-
tensităţii uneia nu întotdeauna ne oferă informaţii juste despre evoluţia 
celorlalte. Această relativă autonomie de manifestare, face uneori greu de 
înţeles şi de anticipat comportamentul persoanei cu care te afli în 
conflict, iraţionalitatea actelor sale ne derutează, ne face confuzi, deseori 
ne şochează. Conflictele familiale au aceeaşi structură, laturile triun-
ghiului (contadicţia, atitudinea, comportamentul), se manifestă variat. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Activităţi practice: 
1. Determinaţi şi caracterizaţi structura conflictului familial. 
2. Stabiliţi ierarhia emoţiilor care se manifestă în conflictele 

familiale. 
3. Comparaţi structura conflictelor sociale cu cele familiale. 

 

Exersaţi: 

– capacitatea de a analiza structura conflictului social/familial; 
– abilitatea de a delimita conflictul familial constructiv de cel 

distructiv. 
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TEMA 3 
 

CONFLICTUL INTERIOR/INTRAPERSONAL 
 ŞI DIRIJAREA ACESTUIA 

 

Conflictul este o componentă naturală, indispensabilă vieţii noa-
stre cotidiene şi a relaţiilor noastre cu ceilalţi, deatât, de regulă, nu îl 
analizăm, nu ne gândim la el şi nu îl studiem. Totuşi zi de zi, oamenii 
au parte de variate conflicte, cu ei înşişi, cu alte persoane, în familie şi 
în societate. Deşi, cei mai mulţi oameni privesc conflictul ca pe o forţă 
negativă şi distructivă, el poate deveni o şansă pentru maturizare şi 
pentru învăţare. Dacă persoanelor li se dezvoltă anumite competenţe 
pentru evitarea şi rezolvarea conflictelor, ei pot analiza situaţii sociale, 
pot decide asupra căilor înţelepte de acţiune şi pot deveni responsabili 
pentru consecinţele acţiunilor lor. Conflictul în psihologie se concepe ca 
o ciocnire a unor tendinţe opuse, contrării ce au loc, mai întâi, în psihi-
cul uman, iar apoi se manifestă în relaţiile oamenilor sau a grupurilor 
sociale. Davidov N. (1983), prin conflict subînţelege o contradicţie 
greu rezolvabilă, însoţită de trăiri afective acute. Sillamy N. (1996), 
tratează conflictul ca pe nişte manifestări ale unor antagonisme de-
schise între entităţi individuale sau colective, ce au interese incompa-
tibile la moment, în ceea ce priveşte deţinerea sau gestiunea unor 
bunuri materiale şi/sau simbolice. În versiunea lui Fişer R. (1990), 
conflictul e o formă de comportament competitiv între persoane sau 
grupuri, ce apăre atunci când două sau mai multe persoane întră în 
competiţie pentru unele resurse limitate [Apud 19, p.38].  

În literatura de specialitate sunt cunoscute şi studiate următoarele 
forme ale conflictului: 

• conflict intrapersonal; 
• conflict interpersonal; 
• conflict intragrupal; 
• conflict intergrupal. 
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Primul se prezintă ca o confruntare internă a intereselor, trebuin-
ţelor, pasiunilor persoanei ce au aceeaşi forţă, dar sunt opus direcţionare. 
Acest tip de conflict a fost studiat mai profund în psihologie, patopsi-
hologie, psihanaliză. Una din primele cercetări ale conflictului intraper-
sonal a fost efectuată de către Luria A. Savantul a elaborat diferite 
situaţii experimentale, ce pot scoate în vileag conflictul intern. O atenţie 
deosebită studierii conflictului intern a fost acordată de către Levin K. 

Conflictele interioare pot avea un caracter stabil, funcţionează 
autonom în structura psihoemoţională a individului şi se manifestă 
deseori ca fragmente sau consecinţe ale evenimentelor ce au avut loc 
anterior, imagini ale trecutului [Apud 18, pag.111]. În acest context, 
originală este concepţia lui Freud S., conform căreia structura perso-
nalităţii se constituie din trei componente: Eu, El si Supra-Eu. 

Starea de nelinişte a individului şi nemulţumirea de sine, după 
Freud S. şi concepţiile neofreudiştilor, este o reflectare subiectivă în 
conştiinţa omului a luptei dintre El si Supra-Eu, se nasc un şir de  
contradicţii nerezolvabile sau nerezolvate între ceea ce serveşte ca im-
bold al comportării în realitate, în comparaţiile cu normele şi regulile 
estimate de Supra-Eul persoanei. 

Căutând să se izbăvească de stările emoţionale neplăcute, omul prin 
intermediul Eu-lui elaborează nişte mecanisme de protecţie, printre care: 

– Negarea. Dacă realitatea este neplăcută individului, el apelează la 
negarea acesteia sau se străduie să reducă seriozitatea pericolului 
apărut pentru Supra-Eu. Cea mai frecventă modalitate de com-
portare utilizată de acest gen este neluarea în seamă, negarea 
criticii din partea altor persoane. 

– Reprimarea face parte din blocarea de către Eu a impulsurilor şi 
a ameninţărilor interioare parvenite de la Supra-Eu. În acest caz 
gândurile neplăcute, frămăntările respective sunt, parcă, elimi-
nate din sfera conştiinţei, nu au influenţă asupra comportării 
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reale. De cele mai dese ori sunt reprimate acele gânduri şi dorinţe 
ce vin în contadicţie cu valorile şi normele morale acceptate de 
către individ. 

– Raţionalizarea este o modalitate de justificare raţională a unor 
fapte sau acţiuni ce vin în contradicţie cu normele etice, care 
provoacă tensionări, nelinişte, frustraţii, conflicte interioare. Cele 
mai tipice modalităţi de raţionalizare sunt următoarele: 

a) justificarea propriei incapacități de a face ceva prin nedo-
rinţa de a săvârşi acest act; 

b) justificarea săvârşirii unei acţiuni nedorite în împrejurări 
neadecvate, nefavorabile. 

– Intelectualizarea reprezintă mecanismul de soluţionare a unei 
situaţii dificile, o stare emoţională negativă pe calea examinării 
de la o parte, cu ochii altuia. 

– Proiecţia. Mecanismul proiecţiei îşi manifestă acţiunea sa prin 
faptul că omul atribuie, în mod inconştient, propriile calităţi ne-
gative altei persoane, deseori, exagerându-le. 

– Substituirea reacţiei. Uneori oamenii ascund de sine motivul 
propriei comportări, reprimându-l prin intermediul unui motiv 
de tip opus, foarte pronunţat şi susţinut în mod conştient. 
Dacă aceste şi alte mecanisme de protecţie nu acţionează, apoi 

impulsurile nesatisfăcute, se resimt de către individ într-o formă codi-
ficată, simbolică, de exemplu, în visuri, erori de exprimare, glume, 
comportament bizar, inclusiv patologic [8]. 

Conflictele interioare ce apar în perioada formării personalităţii, 
ca urmare a interacţiunii tuturor factorilor dezvoltării acesteia, a auto-
determinării şi integrării sociale, pot fi depăşite numai prin inter-
mediul autocunoaşterii şi aspiraţieii spre autoperfecţionare, implicit, 
prin procesul de autoactualizare. În cadrul conştientizării realităţii, 
individul se autoactualizează şi poate dispare conflictul interior. 
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Rezolvarea conflictului înseamnă încetarea lui prin metode ana-

litice ce ajung la originea problemei, ţinând cont de întreaga persona-
litate umană, de diferenţele culturale şi sociale [3]. 

Conflictele interioare se clasifică în funcţie de maturizarea struc-
turilor interne ale personalităţii după cum urmează: 

a) Perioada de la 1 an până la 1 an şi 6 luni. Perioadă calmă fără 
conflicte interioare, deoarece structurile interne ale personalităţii 
nu sunt încă formate, aceasta este considerată biologic securizată. 

b) Perioada de la 1 an şi 6 luni până la 3 ani şi 6 luni. Formarea 
primară a componentelor conştiinţei de sine, care nu sunt încă 
evident delimitate. De abia se dezvotă structurile psihoemo-
ţionale. Apar primele semne ale conflictelor interioare, legate  
de interacţiunea structurilor conştiinţei şi sfera afectivă. Struc-
turile opoziţional-evaluative practice nu sunt dezvotate şi conflic-
tualitatea internă nu se conştientizează şi nu se poate observa  
din exterior. 

c) Perioada de la 3 ani şi 6 luni până la 12 ani. Tempoul dezvoltării 
sinelui coincide cu dezvoltarea gândirii logice şi a sferei cognitive. 
Conflictualitatea interioară este mică şi e provocată, mai frecvent, 
de particularităţile dezvoltării somatice în corelaţie cu sfera 
afectivă şi cea volitivă a copilului. Conştientizarea conflictualităţii 
interioare este slabă şi practic nu se proiectează în exterior, cu 
excepţia unor copii prea sensibili. 

d) Perioada de la 12 ani până la 14 ani. Pubertatea este vârsta unor 
mari transformări anatomo-fizioogice, morfologice, psihice etc., 
care se resimt de întreaga personalitate a copilului. Către această 
vîrstă survine o criză, care, în opinia lui Bojovici L., se deosebeşte 
de celelalte crize prin apariţia unui nou nivel al autoconştiinţei,  
ce se caracterizează prin necesitatea şi capacitatea puberului de  
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a se cunoaşte singur pe sine. Acest moment este important, deoa-
rece creează premisele autoafirmării, autorealizării şi ale auto-
educaţiei, ceea ce, de fapt, reprezintă fundamentul autoactua-
lizării viitorului adult. 
Pubertatea este etapa formării active a sistemului de interese, de 

valori personale, orientări morale. Toate acestea, interacţionând cu in-
fluenţele venite din mediul exterior, creează dezarmonii, tensionări ce 
provoacă conflicte interioare care deseori au proiecţie externa în com-
portamentul puberului. 

e) Perioada de la 14 ani până la 21/24 de ani. Etapa de bază este 
determinată nu numai de procesele de maturizare biologică, ci şi 
de noua situaţie socială a adolescenţilor, detaşarea de familie, 
autodeterminarea socială, morală şi profesională, creează condiţii 
ce dau naştere conflictelor interioare. 
Conflictele interioare la această vârstă sunt foarte acute, iraţio-

nale, slab conştientizate; nu se înţeleg cauzele şi mecanismele apariţiei 
şi derulării lor, nu pot fi dirijate de către individ. 

f) Perioada de la 24 de ani până la 35 de ani. Are loc trecerea la 
procesul final de autonomizare a structurilor psihice şi a structu-
rilor personalităţii. Conflictualitatea interioară scade, iar la mulţi 
indivizi chiar dispare. 

g) Perioada de la 35 ani până la 40/42 de ani. Majoritatea conflic-
telor interioare se declanşează în legătură cu epuizarea posibli-
tăţilor de dezvoltare şi lărgire a structurilor intelectuale şi tre-
cerea la modelele stereotipice ale comportării. Pentru această pe-
rioadă, numită şi vârsta de răscruce a vieţii omului, sunt carac-
teristice formele acute ale conflictelor. Perioadele ulterioare sunt 
mai calme, are loc o scădere treptată și ciclică a tuturor formelor 
de conflictualitate internă [Apud 3]. 
O altă categorie de conflicte interioare apar în perioada restruc-

turării personalităţii în legătură cu metamorfozele de vârstă. În familie, 
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pot să apară conflicte ce sunt provocate de decesul soţului sau din 
cauza incapacităţii de a interioriza rolurile sociale noi (de socri, bunici 
etc.) sau din cauza nostalgiei, a primelor semne de îmbătrânire. 

Deosebit de conflictuale sunt momentele cruciale, când individul 
ia decizii foarte importante pentru sine, pentru viaţă, carieră, care vin 
în contradicţie cu ambianţa precedentă a individului. 

Dacă conflictele restructurării personalităţii sunt legate de apro-
fundarea autocunoaşterii şi autoactualizării, apoi conflictele de incur-
siune sunt provocate de mai mulţi factori cum ar fi: 

– influenţe opuse posibilităţilor psihice, fizice, morale şi ale 
sistemului de valori adoptat şi urmat de personalitate; 

– influenţe orientate spre deformarea structurilor interne ale 
personalităţii; 

– influenţe ce forţează integrarea personalităţii în anumite sis-
teme sociale; 

– influenţe ce limitează sau împiedică integrarea socială etc. 
Situaţiile conflictuale de incursiune scot în evidenţă indivizii sen-

sibili sau invers, pe cei rigizi, care se conformează cu greu realităţilor 
sociale [3, pag.77]. 

După cum am observat, spectrul conflictelor interioare este foarte 
variat. În acest context, credem că este necesar să reliefăm un grup de 
conflicte intrapersonale frecvent întâlnite: 

1) Conflicte de esenţă/sens sunt provocate de trăirea absurdităţii, lipsei 
de sens a acţiunilor şi faptelor proprii sau ale altor persoane. Criza 
de esenţă provoacă indispoziţie, dezamăgire, uneori provoacă fru-
strare sau ameninţă starea sănătăţii psihice şi fizice a individului.  

2) Conflictele de soveste apar în baza necoincidenţei acţiunilor şi 
faptelor individului cu sistemul de valori interiorizat şi acceptat. 

3) Conflictele de imagine pot fi provocate de sine sau de alte per-
soane în baza necoincidenţei imaginii proprii cu diferite structuri 
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ideale sau modele de autoperfecţionare adoptate. 
4) Conflictele de nostalgie apar deseori în condiţiile schimbării 

mediului de trai sau a amintirilor din trecut, ce se proiectează în 
prezent şi nu coincid cu realitatea [3, pag. 111]. 
În condiţii favorabile conflictele interioare/intapersonale pot să 

nu se manifeste deloc sau au o derulare calmă. 
 

Activităţi practice: 
1. Determinaţi şi descrieţi cauzele/motivele conflictelor interioare. 
2. Stabiliţi cauzele acţiunilor violente care se pot manifesta în 

familie. 
3. Elaboraţi strategii de depăşire a conflictului interior/coping. 

 
Exersaţi: 

– capacitatea de a învăţa beneficiarul să întreţină un dialog cu 
propriul Eu/cu sine; 

– abilitatea de a alina, linişti, susţine o persoană adultă şi un 
copil. 
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TEMA 4 
 

CONFLICTUL INTRAFAMILIAL ŞI ACŢIUNILE VIOLENTE.  
STRATEGII ŞI TEHNICI DE DEPĂŞIRE A CONFLICTELOR 

INTRAFAMILIALE 
 

Conflictele în familie variază în functie de cultură şi sănătatea 
psihofizică a oamenilor implicaţi în ele. Tulburarea poate fi produsă  
de un soţ a cărui soţie se simte singură sau resemnată faţă de el şi 
serviciul care îl desparte de ea sau de copiii, care sunt o sursă continua 
de conflict şi exasperare datorită faptului că părinţilor le lipsesc apti-
tudinile şi competenţele de a fi părinţi eficienţi. În familiile recon-
stituite, în care un părinte vitreg sau copiii vitregi sunt sursa conflic-
tului, cuplurile se caracterizează prin abuz verbal, emoţional şi fizic, la 
fel, întâlnim conflicte cu caracter distructiv, ce derulează cu agresivitate 
şi acţiuni violente. 

Voinţa de a rezolva conflictul intrafamilial, fie că este vorba 
despre un conflict între partenerii cuplului conjugal sau dintre părinte 
şi copil, este elementul-cheie în soluţionarea acestuia. De multe ori, în 
special, la apariţia conflictelor între părinţi şi adolescenţi, una dintre 
părţile implicate se simte prea lezată, jignită şi furioasă pentru a-şi mai 
dori să rezolve problema apărută. Adolescenţii aruncă la furie de multe 
ori vorbe dureroase, şi deseori, este dificil să te intelegi cu ei. 

Cele mai frecvente piedici în voinţa de a rezolva conflictul intra-
familial sunt: orgoliul, reprosul, resentimentul, furia, incultura, inca-
pacitatea membrilor familiei de a se asculta reciproc şi a negocia; inca-
pacitatea de a privi problema şi din perspectiva celuilalt. Adolescentii 
de multe ori se simt prea furiosi, lezati sau incapabili de a analiza 
rational problema, iar parintii lor, de multe ori, asteaptă scuze sau 
consideră ca ei au mereu dreptate, deci sanctioneaza copilul şi ignoră 
total problema. 

Cauzele apariției violenței în familie 
Conflictul în cadrul familiei reprezintă lipsa unui compromis 
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între parteneri, o neînţelegere, dorinţă de impunere celuilalt partener a 
unei opinii sau a unui scop; a unui comportament silit, convenabil 
unuia dintre parteneri. 

Familiile, care, cel mai frecvent, se confruntă cu variate conflicte 
sunt cele în care soţii sunt căsătoriţi de 1–5 ani sau de 16 –25 ani [13]. 

În ceea ce priveşte apariţia conflictului, experţii din domeniul 
psihologiei au specificat următoarele cauze: lipsa comunicării, tendinţa 
de dominare, egoismul, deprinderi de viaţă nocive/alcoolism, narco-
manie, fumat etc. Juriştii au menţionat următoarele cauze: lipsurile 
financiare şi abuzul de alcool. Experţii din domeniul asistenţei sociale 
au evidenţiat cauze ce ţin de problemele sărăciei, şomajului, modele 
distorsionate de convieţuire, care au existat în familiile de origine a 
soţilor. Preoţii au menţionat că motivele principale sunt: imoralitatea, 
lipsa educaţiei moral-spirituale, lipsa culturii de relaţionare şi comu-
nicare, intoleranţa şi nerăbdarea. 

Evident că motivele/cauzele conflictelor sunt diverse. Unii autori 
reuşesc să le reducă la una sau două categorii foarte largi, în vreme ce 
alţii propun diverse criterii şi clasificări, mai mult sau mai puţin 
analitice. În rezultatul sintezelor realizate am stabilit câteva cauze ale 
conflictelor: 

– deferenţele şi incompatibilităţile dintre persoane; 
– nevoile/interesele umane, opuse; 
– insuficienţa comunicării; 
– stima de sine scăzută; 
– centrare pe pseudovalori sau nonvalori a unuia din partenerii 

familiali; 
– nerespectarea normelor moral-etice; 
– comportamentele neadecvate; 
– agresivitatea; 
– încompetenţele sociale; 
– cadrul extern nefavorabil/nociv; 
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– direfenţe mari de status, vârstă, putere, prestigiu; comporta-
ment lipsit de cultura etc. 

Generalizând informaţia preluată din literatura de specialitate am 
selectat un şir de factori ce provoacă acţiuni violente. Factorii de risc 
ce contribuie la apariţia violenţei intrafamiliale, întâlniţi foarte 
frecvent sunt: 

– statut educaţional scăzut; 
– status ocupaţional inferior (lipsa unui loc de muncă sau pro-

fesie neprestigioasă etc.); 
– dificultăţi materiale, financiare, venituri reduse; 
– existenţa unor abuzuri în copilăria agresorului; 
– martor la violenţe în familia de origine; 
– stimă de sine scăzută; 
– unele norme religiose, neîmpărtăşire de partenerul familial; 
– consumul cronic de alcool sau substanţe nocive; 
– tradiţia care favorizează poziţia dominantă a bărbatului; 
– insuficienta de informare a victimei cu privire la existenţa 

alternativelor şi a posibilităţilor de sprijin; 
– toleranţa femeii faţă de violenţă. 

În contextul vizat, consilierul trebuie să cunoască cauzele apari-
ţiei abuzului asupra copilului şi caracteristicile adultului abuzator: 

– adulţii au suferit la rândul lor abuzuri în familia de origine; 
– model parental abuziv; 
– instabili emoţionali, lipsiţi de empatie; 
– nu apreciază copilul corect, nu-l aprobă, nu-l acceptă; 
– comunicarea deficitară cu copilul; 
– ataşament redus faţă de copil; 
– familia ce foloseşte bătaia ca metodă educativă; 
– izolarea socială; 
– utilizarea alcoolului, drogurilor etc. 
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Condiţii socio-economice şi familiale precare: 
– antecedente penale sau familiale semnificative; 
– părinte solitar sau în relaţie de coabitare/concubinaj; 
– conflicte maritale; 
– stres economic, sărăcie; 
– şomaj, decese, mutări frecvente; 

Rolul consilierului educațional în procesul de mediere şi soluţio-
nare a conflictelor poate fi realizat eficient prin aplicarea diverselor teh-
nici, cum ar fi: ascultarea activă, reflectarea, recadrajul, metafora, rezu-
marea; abilitatea de a sustrage persoana din atmosfera problemei existente. 
Rolul consilierului educațional e primordial atât înainte de procesul 
medierii, pentru a colecta toate informaţiile necesare în vederea studierii 
problemei, cât şi în timpul procesului. În aceste momente, o colaborare 
dintre mediator şi cei ce conflictează este eficientă în cazul în care ambele 
părţi acceptă participarea la proces şi atunci când fiecare specialist al 
echipei pluridisciplinare îşi realizează adecvat responsabilitatea. 

Pentru depăşirea situaţiilor de conflict intrafamiliale este important 
ca instituţiile de protecţie a familiei, inclusiv a copilului, să fie o prioritate 
a politicilor sociale, care ar contribui la formarea unui sistem viabil de 
protecţie socială. Totodată, menţionăm că în societatea noastră nu există 
servicii de soluţionare a conflictelor sau de mediere a acestora la nivel 
teritorial, ci doar în municipiul Chişinău drept model de bună practică 
este Comisia de Soluţionare a Litigiilor din cadrul Direcţiei Municipale de 
Protecţie a Drepturilor Copiilor, care şi-a dovedit eficienţa în timp. 

Manipularea şi convingerea în relaţiile de familie 
În termenii psihologiei sociale, putem vorbi de manipulare atunci 

când o anume situaţie socială este creată premeditat pentru a influenţa 
reacţiile şi comportamentul apropiaţilor în sensul dorit de manipulator. 

Tehnicile de manipulare sunt dintre cele mai diverse, de la foarte 
simple până la extrem de sofisticate, de la cele cu efecte imediate  
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până la cele ale căror urmări se văd după ani de zile sau chiar după de-
cenii, de la unele, utilizate pentru influenţarea unei anumite persoane,  
într-o anumită împrejurare, până la altele, axate pe remodelarea 
unei întregi societăţi. 

Analiza literaturii de specialitate [1; 12; 21; 23] a permis sa iden-
tificăm următoarele tehnici manipulative: 

Minciuna: minciuna prin omisiune, negarea, raţionalizarea, mi-
nimalizarea, atenţia sau neatenţia selectivă, diversiunea, evaziunea, 
intimidarea mascată, culpabilizarea, ruşinarea, jucarea rolului de vic-
timă (sărmanul de mine), învinovăţirea victimei, jucarea rolului de ser-
vitor, seducţia (lauda, măgulirea), proiectarea vinii (datul vinii pe alţii), 
simularea inocenţei, simularea confuziei, afişarea furiei etc. 

Manipulările pot fi clasificate în funcţie de diverse criterii. Profe-
sorul Philip Zimbardo, de la Universitatea Stanford, California, utili-
zează drept criteriu amplitudinea modificărilor efectuate într-o anu-
mită situaţie socială. Astfel manipulările mici sunt cele obţinute prin 
schimbări minore ale situaţiei sociale. Trebuie remarcat că, deşi în 
această accepţiune manipulările pot fi clasificate [2] ca mici, medii şi 
mari, consecinţele lor nu respectă o corespondenţă strictă cu amplitu-
dinea modificărilor iniţiale. Spre exemplu, schimbări mici pot avea 
consecinţe majore şi invers. 

Manipularea psihologică este un tip de influență socială care urmă-
rește schimbarea percepției sau comportamentului celorlalți cu ajutorul 
unor tactici ascunse, amăgitoare sau chiar abuzive. Pentru că manipula-
torul își urmărește doar propriile interese, deseori în detrimentul altora, 
aceste metode pot fi considerate exploatatoare, imorale și înșelătoare. 

Influența socială nu întotdeauna este negativă. De exemplu, doc-
torii pot încerca să convingă pacienții să renunțe la obiceiurile nesă-
nătoase. În general, influența socială este percepută ca fiind inofensivă 
atunci când se respectă dreptul celui influențat de a alege. În funcție  

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Influen%C8%9B%C4%83_social%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Abuz
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8En%C8%99el%C4%83torie&action=edit&redlink=1
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de context și motivații, influența socială poate fi considerată mani-
pulare ascunsă. 

Manipulatorii au trei motivații posibile: 
1) nevoia de a-și atinge scopurile și de a câștiga cu orice preţ. 
2) nevoie puternică de a avea sentimente de putere și superior-

ritate față de ceilalți. 
3) nevoia de a controla totul în jurul său. 

Când unul din partenerii de cuplu vrea să obţină ceva de la celălalt 
partener sau să rezolve o situaţie de conflict, conştient sau nu, apelează la 
o intreagă gamă de metode: convingerea/persuasiunea, seducţia, 
tandreţea sau agresivitatea. Dar puţini dintre ei devin conştienţi de 
faptul că astfel, pe nesimţite, se transformă în manipulatori sentimentali. 

Se recurge la manipularea emoţională: atunci când apare un 
dezechilibru sau un conflict la nivel de cuplu; când unul din parteneri 
primeşte mai mult decât oferă, cel care dă se poate simţi astfel frustrat 
şi încearcă să restabilească echilibrul. Cel care primeşte mai mult poate 
să exagereze, cerând şi mai mult, bazându-se pe sentimentele celuilalt, 
care sunt mai puternice sau, pur şi simpu, pe faptul că celălalt are o 
personalitate mai slabă. Manipularea poate apare şi într-un cuplu echi-
librat, când unul din parteneri vrea să schimbe ceva în propriul interes 
sau în interesul ambilor soţi. 

Manipularea prin emoţii, dupa unii autori [2; 4; 7; 15 etc.] este un 
indice de slăbiciune, cel care se simte mai slab încearcă să manipuleze 
pe celălalt. După alţi autori [13; 21; 22] este un semn de inteligenţă, o 
formă de adaptare şi o cale de a restabili armonia şi echilibrul în relaţia 
de cuplu sau într-o relaţie în general (de prietenie, profesională, relaţia 
părinţi-copii etc). 

Este manipularea prin emoţii un lucru negativ ? 
Da, dacă există un interes ascuns şi egoist. Da, dacă se urmăreşte 

neglijarea personalităţii celuilalt. Este greşit să fie individul transformat 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Putere_(filosofie)&action=edit&redlink=1
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în altă persoană; este greşit să-l facem pe aproarele nostru să vadă 
realitatea numai dupa coordonatele unuia din parteneri. Da, mai ales 
în primul stadiu al unui cuplu, când intenţia de manipulare poate 
însemna multă iluzionare şi lipsă de cunoaştere reciprocă. 

Nu este, dacă demersul este bine intenţionat şi are o finalitate po-
zitivă. Nu, daca persoana care manipuleaza oferă dragoste şi încredere. 
Un exemplu clar de manipulare pozitivă îl întalnim la copiii mici, care 
o mângâie pe mama lor când aceasta este supărată sau se pun pe plâns. 
Este o formă de învăţare de tip emoţional, prin care copilul învaţă să se 
adapteze, să se protejeze şi să diferenţieze diferite emoţii [2]. 

Există mai multe forme de convingere prin folosirea emoţiilor 
celuilalt [24]: 

Persuasiunea, care presupune convingerea partenerului prin: 
• Insistenţă, pâna ce mesajul este recepţionat şi asimilat, prin 

repetare (Am spus-o şi o tot repet, pentru că mi se pare impor-
tant; Încearcă să te gîndeşti şi tu; Revin la aceeaşi problemă); 

• Forţa argumentelor aduse (Este în avantajul nostru; Avem 
amândoi de câştigat din asta); 

• Prestigiul de care se bucură persoana care încearcă să 
convingă (Ştii cât de mult înseamnă pentru mine; M-aş 
bucura mult; Îmi doresc de mult acest lucru etc.). 

Persoana care este ţinta persuasiunii este conştientă de intenţia 
de a fi convinsă, lucru extrem de important, care o pune pe picior de 
egalitate cu partea adversă într-o dispută. Ea poate să-şi folosească la 
rândul său puterea de convingere, argumentele. 

Cel mai des, ambii parteneri pot încerca să ajungă la un com-
promis prin negociere, rezolvând conflictul prin găsirea unor soluţii 
convenabile pentru ambele părţi. 

Manipularea este tot o forma de convingere, dar ceea ce-i conferă 
termenului o conotaţie negativă este faptul că cel mai des, intenţiile 
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urmărite de manipulator sunt ascunse. În plus, cel manipulat nu este 
conştient că este ţinta unui atac. Sau chiar dacă îşi dă seama, el nu 
cunoaşte toate aspectele unei probleme. Dacă partenerului i se prezintă 
o perspectivă, când de fapt lucrurile stau diferit şi se urmăreşte cu totul 
altceva, manipularea este distructivă. 

Să vedem acum care sunt metodele de manipulare [24]: 
– folosirea sentimentelor pozitive, oferite în mod condiţionat. De 

ex.: Te iubesc dacă faci cum spun eu; Dacă faci ca mine, e un semn 
că eşti inteligentă; Dacă faci ca mine, am să mă revanşez; Dacă 
mă asculţi, n-o să-ţi pară rău etc.; 

– folsirea emoţiilor negative ca: anxietatea, disperarea, tristeţea, furia 
etc. (M-ai făcut să-mi ies din fire; Lasă-mă, sunt supărată pe tine; 
Din cauza ta sufăr de depresie; Mi-am pierdut tot entuziasmul); 

– acuzarea unor tulburări somatice, funcţionale sau neurovegetative, 
ca urmare a stării de conflict (Mă doare inima pentru că m-ai 
supărat, M-a doare capul toată ziua, Mi-e rău când mă cert cu tine). 
Şantajul emoţional, este o forma agresiva de convingere, pentru 

că se recurge la ameninţare (Dacă pleci, pleci pentru totdeauna!; Plec, 
dar iau şi copilul; Nu pot trăi fără tine). 

Cel supus şantajului este conştient de riscuri şi din două rele, 
alege răul care i se pare a fi cel mai mic. El este constrâns să ia astfel o 
decizie în avantajul părţii adverse. 

Destul de des este practicat în cuplu şantajul prin intermediul 
sexului. Este tot o formă de convingere prin emoţii, ştiut, fiind ca actul 
sexual presupune şi participare emoţională. În unele cazuri, este o 
metodă extrem de puternică de convingere. 

Folosirea forţei este cea mai agresivă formă de convingere, fie că 
este vorba de agresivitatea prin limbaj (care duce la dominarea psihică 
a celui slab) fie de violenţă fizică. Dar şi aceasta din urma duce în timp 
la tulburări de natură psihică, cum ar fi sindromul femeii – victimă a 
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violenţei domestice, care simte acut teama de agresor, motiv pentru care 
nu-l denunţă, chiar cu riscul de a-şi pierde viaţa. 

Se pare că manipularea prin emoţii este apanajul femeilor 
Deşi ambele genuri apelează la astfel de metode de convingere, în 

general, femeile le folosesc mai des, conform studiilor făcute de 
psihologi la această temă. Poate că ele încearcă astfel să compenseze 
faptul că aparţin „sexului slab”. Dar şi bărbaţii pot fi manipulatori şi 
forma la care recurg aceştia, cel mai des, este şantajul prin acuzarea 
unor tulburări somatice [13; 14; 17; 24 etc.]. 

Analiza situaţiilor dificile din cadrul familiei arată că oricare 
dintre noi a manipulat, la un moment dat, sau s-a simţit manipulat. Cu 
toate acestea, sunt unele persoane care recurg mai frecvent la această 
practică. Ele aparţin, deseori tipului narcisist (care îşi exagerează 
imaginea de sine), tipului demonstrativ, tipului distimic (labil afectiv, 
depresiv, pesimist) etc. 

Psihologia iubirii noteaza destul de frecvent astfel de cazuri de 
manipulare prin emoţii, explicabile, fie prin dorinţa de a prelua con-
trolul unei relaţii (la persoanele dominatoare), fie prin nevoia de a fi 
iubit şi a menţine cât mai mult timp o relaţie. 

 

Tehnici de lucru şi control a emoţiilor în cadrul  
conflictelor familiale 

 

În lucrările specializate putem întâlni deseori recomandări pri-
vind controlul asupra emoţiilor, care se rezumă, în mare parte, la faptul 
cum pot fi calmate trăirile beneficiarilor/părţilor şi cum putem readuce 
într-o albie normală procesul de mediere. Dependenţa dintre eficienţa 
medierii, ce poate fi evaluată după probabilitatea atingerii acordului 
(sau împăcării) şi nivelul emoţiilor comportă următorul caracter: pro-
babilitatea ajungerii la un acord în cadrul medierii este redusă, când 
emoţiile practic nu există, şi şansele de a ajunge la un acord sunt mai 
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mari atunci când emoţiile ating cota de mijloc. Manifestarea emoţiilor, 
de regulă, atestă faptul că necesităţile au un rol important în timpul 
discuţiilor. De obicei, este mai simplu să identifici anumite interese 
comune şi să parcurgi calea vindecării prin iertare şi căinţă, lucru ce 
este imposibil de realizat fără a-ţi etala emoţiile. Pe de altă parte însă, 
atunci când emoţiile depăşesc cota admisibilă şi conştientul abundă în 
emoţii, un dialog raţional este imposibil, motiv pentru care probabi-
litatea soluţionării unei situaţii se reduce la zero, cel puţin până când 
nu se vor calma emoţiile [24]. 

Ce trebuie să întreprindă un consilier/mediator pentru a ajuta 
beneficiarii să-şi ţină în frâu emoţiile? Sarcina de bază constă în a oferi 
beneficiarilor posibilitatea să-şi manifeste starea emoţională, astfel ca 
să iasă la iveală necesităţile care au impulsionat-o. Una din metodele 
aplicate se numeşte definirea emoţiei. 

Această metodă constă în aceea că atunci când consilierul/ me-
diatorul aude şi vede o manifestare a unei emoţii, atrage atenţia a celui 
ce vorbeşte, denumind sau definind respectivul sentiment, astfel aju-
tând persoana să conştientizeze ceea ce simte în acel moment. Spre 
exemplu, în momentul în care partea abuzată în timpul povestirii de-
spre consecinţele atacului tace brusc, pe motiv că a început să-i tre-
mure vocea, mediatorul, după o mică pauză, poate spune: Văd că a-ţi 
fost foarte speriată de acest atac neaşteptat... De regulă, acest truc, per-
mite să fie anihilate o parte din emoţiile retrăite şi oferă posibilitate 
vorbitorului să continue povestirea (deşi, dacă acest lucru nu se întâm-
plă, un pahar de apă şi o mică pauză pot fi utile). 

Definirea emoţiilor, resimţite de o persoană, permite ca aceasta să 
se descătuşeze emoţional, să fie scos blocul emoţional care împiedică 
procesului de mediere şi atunci conştientul se eliberează de povara grea 
şi poate soluţiona pe o cale raţională situaţia creată. Acest moment poate 
provoca aşteptatul catharsis sau insight. 
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Atât timp cât conştientul nostru va fi dominat de emoţii el nu va 
putea opera cu fapte concrete. Definirea emoţiilor este un instrument 
care permite crearea unui raport de încredere. Dintr-un anumit punct 
de vedere, această metodă pare a fi una artificială, dar pentru cineva 
care suferă sau este captivul unor emoţii puternice, nu va părea aşa  
(cu condiţia că consilierul/mediatorul nu a mers prea departe în presu-
punerile sale vizavi de o emoţie sau alta). Chiar dacă sentimentul res-
pectiv nu a fost definit totalmente corect, acest lucru oricum creează un 
efect pozitiv, deoarece permite beneficiarului să acorde atenţie la 
emoţiile sale, să le înţeleagă şi să le conştientizeze. Dacă identificarea 
sentimentului pe care a realizat-o un consilier/mediator este departe de 
adevăr, atunci beneficiarul va corecta consilierul şi îşi va continua 
monologul. Totuşi, pentru a evita greşelile, vocabularul unui consilier/ 
mediator la definirea şi identificarea sentimentelor trebuie să fie 
suficient, dacă nu unul bun [24]. 

Atunci când purcedem la indetificarea sau definirea unei emoţii, 
consilierul/mediatorul poate merge şi mai departe şi, pe lângă denu-
mirea sau definiţia sentimentului, să facă supoziţii privind cauza 
acesteia. Un exemplu: Dvs. v-aţi înfuriat rău din cauza faptului că ata-
cul acesta v-a speriat atât de tare?, sau: V-aţi indignat mult atunci când 
propunerea v-a fost întâmpinată atât de ostil şi aproape că era să 
pierdeţi controlul asupra situaţiei? Astfel, consilierul/mediatorul ajută 
emoţiile să-şi facă misiunea mai bine şi să fie descoperită adevărata 
cauză ce le-a provocat. Furia şi indignarea, care se manifestă deseori 
într-o situaţie de conflict, întotdeauna au o natură dublă. Manifestarea 
acestora este precedată, de regulă, de frică, de pierderea controlului 
(anxietate şi lipsă de puteri), de umilinţă şi atitudine lipsită de respect 
(cu alte cuvinte, frustrarea sau lezarea unei sau altei necesităţi sau 
nevoi, conform piramidei lui A. Maslow). 

Dacă consilierul/mediatorul posedă empatie şi este aproape de 
înţelegerea situaţiei, el poate ajuta substanţial situaţia beneficiarului 
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său. Consilierul trebuie să fie prudent, în primul rând, pentru a evita 
unele evaluări pripite, care ar pune sub semnul întrebării imparţialita-
tea acestuia, şi în al doilea rând să nu transforme o şedinţă de mediere 
în una de psihoterapie. Dacă se adânceşte prea mult în analiza emo-
ţiilor clientului pierde firul medierii, şi una şi alta pot influenţa relaţia 
de încredere în cadrul şedinţei de mediere. 

Parafrazarea reprezintă un alt instrument, ce are tangenţe cu cel 
descris mai sus, este utilizat frecvent în consiliere şi constă în faptul că 
mediatorul repetă cele spuse de beneficiar, utilizând cuvintele proprii, 
verificând astfel corectitudinea acestora. De regulă, în timpul parafra-
zării concomitent are loc definirea sentimentelor şi faptelor la care 
acestea se referă. Astfel consilierul/mediatorul delimitează emoţiile de 
fapte şi permite participanţilor să se focalizeze pe conţinut. Diferenţa 
dintre metoda anterior descrisă constă în faptul că consilierul/media-
torul repetă doar ceea ce a spus una din părţile participante în conflict, 
fără a invoca supoziţiile sau deducţiile sale. Spre exemplu: Dacă Vă 
înţeleg corect, Dvs. afirmaţi că... sau Dvs. susţineţi că aţi fost foarte 
supărat pentru că...Aşa este? Buna posedare a tehnicii de parafrazare 
este suficientă pentru a ţine o şedinţă de succes, deoarece este un 
instument de bază care se utilizează frecvent. Parafrazarea permite 
beneficiarilor să înţeleagă că sunt auziţi, să-şi anihileze tensiunea, să 
conştientizeze conţinutul celor spuse şi uneori să precizeze unele infor-
maţii, de asemenea, îi poate ajuta pe cei implicaţi să-şi formuleze mai 
bine nevoile şi interesele. 

Atunci când se parafrazează, trebuie să fim atenţi şi să nu 
admitem erorile inerente acestui instrument: să nu formulăm jude-
căţi şi să nu exprimăm opinii personale, să nu denaturăm sensul 
celor spuse, să nu utilizăm foarte des acest instrument şi să evităm 
stereotipizarea. Repetând a cincea oară să înţeleg că... consilierul/ me-
diatorul riscă să fie asociat cu un papagal sau cu un robot, iată de ce 
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este recomandabil să fie prezentă şi ceva creativitate în formularea 
frazelor şi exprimarea perefrazărilor. 

Rezumarea (sau concluzionarea) este o metodă asemănătoare 
parafrazării, dar care tinde să cuprindă un volum mai mare de infor-
maţii pentru a-l prezenta într-o formă concisă. Dacă parafrazarea poate 
fi comparată cu redarea unui alineat în câteva propoziţii, atunci rezu-
marea ar fi povestirea unui eseu într-un singur alineat. Scopul unui ast-
fel de rezumat: restabilirea raţiunii de expunere, evidenţierea informa-
ţiei mai importante, totalizarea intereselor comune, uneori poate fi şi 
întreruperea unei poveşti fără de sfârşit. În situaţia când părţile vorbesc 
mult şi repede, rezumarea este instrumentul preferabil al ascultării acti-
ve, deoarece întreruperea vorbitorilor pentru a parafraza cele spuse va 
fi asociată cu o lipsă de atenţie sau de respect. Putem spune, că riscurile 
acestei metode sunt asemănătoare cu cele din cadrul parafrazării. 

În final este necesar să ne referim şi la întrebările puse de con-
silier/mediator. În general, se consideră că abilitatea de a formula şi 
de a acorda o întrebare corectă la momentul şi locul potrivit merită să 
deţină locul întâi după importanţa conferită acestui procedeu. Între-
bările îl ajută pe consilier/mediator să acumuleze informaţii, să anali-
zeze conţinutul acestora, să descătuşeze emoţional beneficiarii, să îi 
ajute pe participanţi să găsească resurse interioare, să aibă încredere 
în forţele proprii şi să lanseze o comunicare adecvată între ei. Arta de 
a pune întrebări poate fi şi trebuie atribuită în egală măsură atât 
abilităţilor procedurale, cât şi celor de comunicare. Nu întâmplător în 
cadrul trainingurilor de formare a abilităţilor de bază, deopotrivă cu 
procedura şi etapele medierii, de cele mai multe ori sunt prezentate şi 
întrebările specifice, care pot rezolva sarcinile fiecărei etape de me-
diere. Acest lucru facilitează instruirea şi prestaţia consilierului-me-
diator. Una din cele mai răspândite metode de descriere a acestor în-
trebări, utilizate de un mediator în practica sa, este divizarea acestora 
în întrebări deschise şi închise (open-ended and close-ended ques-
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tions). Deschise – pot fi cele care presupun un răspuns desfăşurat, 
închise – cele cu da sau nu. Întrebările deschise sunt utilizate mai des 
pentru acumularea informaţiei, identificarea intereselor şi nevoilor, 
pentru stimularea părţilor de a fi mai active ş.a. (întrebări de genul: 
Ce a avut loc în seara respectivă?). Întrebările închise mai sunt denu-
mite adesea şi întrebări de precizare şi scopul utilizării lor reiese din 
însăşi denumirea lor [14; 17; 24 etc.]. 

În opinia specialiștilor, cea mai bună metodă de a poseda arta 
întrebărilor – este de a gândi asupra sarcinilor, care necesită a fi rezol-
vate în cadrul medierii şi de a forma o colecţie de întrebări, care ar pu-
tea contribui la rezolvarea acestor sarcini. Pentru început putem să le 
înscriem în scenariul medierii, divizându-le conform etapelor cores-
punzătoare ale procedruii. Spre exemplu, atunci când se lucrează asup-
ra propunerilor de soluţionare a unei situaţii de conflict consilierul  
trebuie să utilizeze tipul de întrebări numit reframing/schimbarea cad-
rului. Ex.: Am înţeles corect, că Dvs aţi dori să vă convingeţi de intenţiile 
serioase ale soțului privind acordul pus în discuţie şi să primiţi o con-
firmare a acestora? 

Deşi întrebarea pare a fi o parafrazare, este doar o asemănare 
exterioară, deoarece consilierul, în esenţă, nu a repetat nimic din cele 
spuse de beneficiar, dar a schimbat cadrul discuţiei din unul negativ 
(critică şi neîncredere) în unul pozitiv (o propunere constructivă şi o 
promisiune a unor garanţii de executare a acordului). 

Un alt exemplu al utilizării întrebărilor în timpul discutării solu-
ţiilor de aplanare a conflictului sunt întrebările de genul: Ce ar fi, 
dacă...? Exemplu: Ce ar fi, dacă dvs-tră ați executa anumite lucrări în 
grădină, ajutând la strânsul roadei? În acest caz, trebuie să se ţină cont 
că sarcina este de a stimula părţile să caute soluţii pentru rezolvarea 
conflictului, dar nu discutarea şi alegerea soluţiei oferite. Întrebarea pe 
care o puneţi trebuie să incite la discuţii părţile, să pună în mişcare 
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fantezia, prin faptul că vor critica varianta propusă de mediator, ceea ce 
vă oferă posibilitate de a formula următoarea întrebare: Atunci cum 
credeţi că ar trebui să procedeze? În acest caz este util să exprimaţi şi o 
idee absurdă decât să propuneţi o soluţie gata pentru acea situaţie.  

Uneori întrebarea poate să nu aibă forma clasică de întrebare şi să 
fie formulată indirect. Spre exemplu: Intuiesc ce aveţi în vedere, atunci 
când vorbiţi de necesitatea de a face în aşa fel, încât soțul să resimtă 
responsabilitatea faţă de dvs., pentru ceea ce a comis. Însă nu prea 
înţeleg, cum vă imaginaţi Dvs. că ar putea să o facă. Vreţi să fiţi ceva 
mai explicită, vă rog. O astfel de solicitare/întrebare este preferabil să o 
formulaţi atunci când aveţi încrederea că şi alţi participanţi la conflict 
doresc acelaşi lucru, nu doar din pură curiozitate [6; 10; 11; 13; 15 etc.]. 

Alte abilităţi de comunicare includ tehnici de exprimare a prefe-
rinţelor, solicitărilor, cerinţelor sau a emoţiilor. Un consilier nu apelează 
foarte des la aceste abilităţi, din simplul motiv că preferinţele sau 
cerinţele acestuia nu trebuie să influenţeze procesul sau să alcătuiască 
subiectul acestuia. Cu toate acestea, buna posedare a abilităţilor de cola-
borare poate fi utilă pentru instruirea părţilor într-o situaţie de conflict şi 
pregătirea acestora pentru negocierile care urmează. Spre exemplu, un 
consilier/mediator poate discuta, în cadrul întâlnirii prealabile cu una 
din părţile participante în conflict, cum acesta ar putea să-şi declare 
preferinţele celeilate părţi, pentru a fi auzit şi a atinge rezultatul scontat. 
Aici ar fi cazul să aducem exemplul Eu-afirmare, esenţa căruia constă în 
faptul că participanţii la un conflict, în loc să se învinuiască reciproc, 
vorbesc despre sentimentele şi dorinţele reciproce: Tu nu m-ai ajutat 
niciodată să fac curat în casă sau cel puţin să spăl vasele în tot acest timp 
ce locuim separat de părinţi (nemaivorbind de celelalte lucruri), cel mai 
bine ar fi să se încerce varianta: Mă deranjează mult faptul că eu ma ocup 
de una singură de toate treburile din casă. Ţi-aş fi recunoscătoare, dacă 
am diviza lucrul şi obligaţiunile în aşa fel, încât aş putea să mă odihnesc şi 
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eu un pic după muncă. Când părţile vorbesc de ceea ce simt şi despre 
nevoile lor, în loc să se învinuiască reciproc – sunt mai puţine pretexte 
de conflict şi nu există motive pentru reacţia subconştientă – învinuire 
reconvenţională, pentru a se apăra de atac. 

De asemenea, un consilier/mediator poate discuta cu părţile care 
ar fi modalităţile de soluţionare a conflictului sau de reparare a situa-
ţiei, dar cu condiţia ca discuţia să decurgă sub egida unor propuneri 
constructive şi nu ca un ultimatum. 

Pentru a ajuta oamenii care au apelat la Dvs. cu scopul de a-şi solu-
ţiona problemele, Dvs., în calitate de mediator, puteţi să le faceţi o mare 
favoare învăţându-i pe aceştia abc-ul comunicării şi veţi vedea cum vă 
vor fi recunoscători pentru aceasta. Posedarea abilităţilor de comunicare 
vor fi utile nu doar pentru medierea dată, dar şi pentru soluţionarea altor 
situaţii de conflict în care oamenii se pot pomeni în viitor.  

Deseori, efecte pozitive în soluţionarea conflictelor familiale se 
pot obţine prin utilizarea basmelor sau povestioarelor psihoterapeutice. 
De exemplu: 

Concentrarea 
Odată într-o familie săracă s-a îmbolnăvit un băieţel. Tatăl aces-

tuia l-a dus la medic pentru a afla cauza maladiei şi a căuta remediul 
pentru aceasta. Doctorul i-a calmat pe ambii şi le-a zis că de fapt nu e 
nimic grav, dar pentru întremarea copilului, acesta trebuie să nu mai 
mănânce nimic dulce. Băiatul, care nu împlinise încă 10 ani, s-a supă-
rat rău şi a refuzat să urmeze sfatul doctorului, pentru că tare îi mai 
plăceau dulciurile şi le primea destul de rar. Refuzând să asculte părin-
ţii şi medicul şi pe oricare altul din satul său, el continua să mănânce 
dulciuri şi treptat starea sănătăţii lui se înrăutăţea. Însă odată în casa 
lor a intrat un drumeţ şi le-a povestit tuturor despre o femeie înţe-
leaptă, care devenise faimoasă prin faptul că găsea sfaturi pentru toată 
lumea, pe unii reuşind chiar să-i lecuiască sau cel puţin să-i ajute să ia o 
decizie corectă atunci când ezită. Băiatul asculta cu mare atenţie poves-
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tirea drumeţului şi atunci tatăl acestuia îl întrebă: Dacă această femeie 
înţeleaptă ţi-ar da un sfat cum să lupţi cu boala, ai ţine cont de acesta? 
Şi fiul răspunse: Da! Apoi tatăl porni la drum şi peste câteva zile ajunse 
la casa bătrânei. Femeia i-a întâlnit cu bucurie şi le-a ascultat istoria, 
după care zise: Din păcate, nu vă pot da un răspuns pe moment, dar 
dacă veniţi peste 14 zile aş putea sa vă spun ce să faceţi. Tatăl şi fiul se 
întristaseră de răspunsul femeii, mai ales că drumul era lung şi urma să-
l parcurgă din nou de câteva ori. Cu toate acestea, ei au ascultat de 
povaţa bătrânei înţelepte şi au venit la ea peste două săptămâni. La 
vederea copilului, bătrâna îi spuse: Dragul meu, tu trebuie să nu mai 
mănânci dulciuri şi atunci te vei face bine. Băieţelul i-a promis că îi va 
urma sfatul, însă tatăl copilului, neputând să-şi ascundă dezamăgirea, a 
întrebat-o: De ce nu ne-ai spus din prima dată şi ne-ai făcut să facem 
atâta cale? La care femeia răspunse: Eu am simţit, că pentru a-i spune 
fiului tău acest lucru, eu singură trebuie să mă las de dulciuri, şi pentru 
asta am avut nevoie de 14 zile. 

Deşi rolul consilierului se deosebeşte de cel al învăţătorului, 
această povestioară are o legătură strânsă cu activitatea mediatorului. 
Chiar dacă mediatorul ocupă o poziţie neutră şi imparţială faţă de 
părţi, el trebuie să fie conştient, că neutralitate absolută nu există (atât 
timp cât sunteţi o persoană care nu vă trataţi cu indiferenţă ocupaţia).  

Oamenilor le este caractersitic să aibă păreri diferite privind lu-
mea înconjurătoare, şi acest lucru devine mai sesizabil într-o situaţie de 
conflict. Volens-nolens, conştient sau inconştient, experienţa noastră 
de viaţă, tradiţiile culturale, educaţia primită, temperamentul şi alte 
particularităţi ale personalităţii noastre, influenţează direct modalitatea 
de percepţie a celor din jur şi reacţia faţă de un eveniment sau altul (ori 
situaţii de conflict). Neutralitatea unui consilier/mediator se rezumă nu 
la faptul că el trebuie să fie indiferent faţă de situaţie, ci mai degrabă  
s-ar rezuma la dorinţa sinceră de a ajuta ambele părţi!  
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Aceasta e încă una din regulile de aur ale mediatorului, care i-a 
ajutat pe mulţi negociatori să recapete încredere în forţa neutralităţii lor.  

Încă o lecţie care trebuie învăţată este că, starea de spirit în care se 
află cel care şi-a asumat responsabilitatea de a-i ajuta pe alţii, este una 
din condiţiile de reuşită. Această paralelă are o legătură nemijlocită cu 
activitatea mediatorului, după cum menţionează Marc Umbrite în arti-
colul său Abordarea umanistă în mediere: calea spre schimbare, calea 
spre pacificare: „Modelul umanist al medierii evindenţiază importanţa 
concentraţiei totale a mediatorului asupra problemei, nevoilor celor 
implicaţi în proces, motiv pentru care trebuie să uiţi o perioadă despre 
dificultăţile şi problemele personale. Până la întâlnirea cu participanţii, 
consilierul/mediatorulul i-ar prinde bine să stea câteva minute în linişte 
şi singurătate, să mediteze sau să spună o rugăciune şi să reflecteze 
asupra misiunii prestaţiei sale şi a nevoilor persoanelor aflate în conflict.  

Concentrarea consilierului pe întreg procesul şi în timpul întâlni-
rilor prealabile conferă participanţilor senzaţia de călătorie spre un 
dialog sincer şi tămăduirea rănilor sufleteşti. Practica concentrării per-
mite medierii umaniste să-şi menţină esenţa sentimentului de spiritua-
litate profundă, care presupune recunoaşterea corelaţiei (unităţii) 
tuturor oamenilor (ţinând cont de diferenţele existente) şi a harului 
sacru al existenţei umane” [Apud 21].  

Este greu de imaginat cum un consilier poate crea o atmosferă de 
încredere şi colaborare în timpul medierii, dacă el însuşi se agită, este 
îngândurat şi neîncrezut în forţele proprii. Un astfel de comportament 
nu face altceva decât să amplifice anxietatea şi agitaţia deja existentă la 
beneficiari, care irascibil îşi caută sprijin. Jhon Good, un mediator din 
Philadelphia, spunea că una din calităţile de bază ale unui mediator 
este tăcerea şi liniştea din ochii lui [25]. 

Capacitatea de a-ţi găsi calmul, de a te concentra şi de a menţine 
o stare de spirit calmă este încă una din abilităţile consilierului, fără de 
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care nu este posibil nici să mediezi un proces, nici să rămâi satisfăcut 
de calitatea lucrului făcut.  

Managementul conflictului familial şi gestionarea crizelor 
începe acolo unde ambii parteneri/soţi înţeleg că sunt dificultăţi şi este 
o mare necesitate de a le conştientiza şi lichida. 

Partenerii, în relatiile conflictuale se văd pe ei ca victime ale retra-
gerii sau cererii celuilalt. Familiile care apelează la terapie vor, de multe 
ori, să se elibereze de problemele care-i copleşesc, întrucât singuri nu 
au abilităţile necesare de a face acest lucru. 

Comunicarea clară îi ajută pe membrii familiei să discrimineze 
între evenimente şi să-şi îmbunătăţească abilităţile de a înţelege şi de a 
oferi suport. Abilităţile de comunicare sunt considerate drept cea mai 
importantă trăsătură a unei relaţii sănătoase (Gottman, Markman, 
Notarius, 1977; Jacobson, Waldron, Moore, 1980). 
 

Activităţi practice: 

1. Stabiliţi şi caracterizaţi variate tipuri de conflicte familiale. 
2. Analizaţi eficienţa metodelor de consiliere şi mediere în con-

flictele interpersonale familiale. 
3. Elaboraţi strategii de preîntâmpinare, soluţionare şi trans-

formare a conflictelor familiale. 
 
Exersaţi: 

– variate metode, procedee şi tehnici de consiliere prin medie-
rea conflictelor familiale; 

– abilitatea de a elabora strategii de mediere a conflictelor 
familiale. 
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TEMA 5 
 

ABORDAREA CONFLICTELOR FAMILIALE DIN PERSPECTIVA 
TERAPIEI COGNITIV-COMPORTAMENTALE 

 

Simptomele familiei armonioase sunt considerate ca fiind nişte 
răspunsuri învăţate, achiziţionate involuntar şi întărite pe parcurs. 
Conform teoriei învăţării sociale (A. Bandura), un comportament este 
învăţat şi menţinut de consecinţele sale, dar poate fi modificat în egală 
măsură prin schimbarea acestor efecte. 

Terapeuţii de orientare comportamentala au aplicat principiile 
teoriei învăţării sociale pentru a antrena adulţii să-şi modifice compor-
tamentele, să înveţe cuplurile tehnici de comunicare şi de rezolvare a  
potenţialelor probleme. Problemele de comportament sunt privite ca 
fiind cauzate de patternurile disfuncţionale / modelele părinţilor consoli-
date în cadrul vieţii familiale. 

Prin prezentarea analizei relatiilor in termenii invatarii, terapeutul 
implică responsabilitatea reciprocă de schimbare. Astfel, fiecare are  
un control asupra împrejurărilor care guvernează relația. Relaţiile din 
familie, emoţiile, cogniţiile şi comportamentul fiecarei personae sunt 
văzute ca exercitând o influenţă mutuală asupra membrilor, aşa încât o 
inferenţă cognitivă poate declanşa comportamente, emoţii şi invers, 
menţinând în familiile disfuncţionale o relaţie de feedback. Pe măsură ce 
acest proces de influenţare reciprocă se desfăşoară, se pot crea condiţii 
negative de conflict. Odată cu creşterea numărului de persoane implicate 
în conflict, dinamica relaţiilor devine mai complexă, conflictul devenind 
mai uşor de escaladat şi mai dificil de soluţionat. 

Specialiştii din domeniul conflictologiei familiale [2; 6; 10; 13; 16 
etc.], citează patru modalităţi prin care cogniţiile, comportamentele, 
emoţiile membrilor familiei pot interacţiona, creând un climat instabil: 
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− cogniţiile, emoţiile şi comportamentul individului privind 
propria familie (de ex., persoana care se percepe ca retrasă 
faţă de membrii familiei); 

− acţiunile agresive celorlalti membrii ai familiei faţă de per-
soana simptomatică; 

− acţiunile agresive combinate (nu întotdeauna în consens) 
ale membrilor faţă de client; 

− caracteristicile eronate sau negative a relaţiilor dintre cei-
lalti membri ai familiei (ex. observarea că alti membrii ai 
familiei sprijină, de obicei, opiniile celuilalt). 

 

Rolul credintelor (schemelor) 
Specialiştii-consilieri accentuează importanţa credinţelor (sche-

melor), astfel analiza şi structurarea credinţelor distorsionate are un 
impact esenţial asupra schimbării comportamentelor disfuncţionale. 
Într-o familie, schema cognitivă funcţionează într-un mod similar, for-
mându-se de fapt, ca impact esential asupra schimbării comportamen-
telor disfuncționale. 

Schemă este formată din credinţe despre familie, formate de-a 
lungul anilor, în urma integrării interacţiunilor dintre membri ei. 
Există două seturi de scheme: cea a familiei de origine şi cea legată de 
familie în general. Ambele influenţează felul în care individul gândeşte, 
simte sau se comportă în familie şi devine subiect al schimbării în 
functie de apariţia unor evenimente de viaţă semnificative (moarte, 
divorţ) sau în funcţie de rutina zilnică. 

Exemple de credinţe: despre cum ar trebui să fie relaţiile în fami-
lie, cum ar trebui să se poarte soţii între ei; ce probleme sunt suspecte 
în familie şi cum ar trebui rezolvate; ce responsabilităţi ar trebui să aibă 
fiecare membru, distribuţia rolurilor; ce costuri şi beneficii ar trebui să 
se obţina în urma mariajului, etc. 
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Schemele care contaminează relaţiile sunt învăţate în procesul de 
creştere în propria familie. O parte dintre aceste credinţe disfuncţio-
nale sunt presupuneri despre rolurile familiale, în timp ce altele sunt 
presupuneri despre interacţiunile familiale în general. Aceste scheme 
formează structura internă a formularilor de tip trebuie; a profeţiilor 
care se autoîmplinesc, citirea gândurilor, manifestarea geloziei, neîn-
crederii, care otrăvesc relaţiile interfamiliale prin distorsionarea răs-
punsurilor membrilor la diverse comportamente. 

Distorsiunile cognitive, care provoacă dereglări comportamen-
tale şi conflicte familiale sunt: 

• Radicalizarea: văd totul în alb si negru; 
• Suprageneralizarea: se dramatizează o dificultate obiș-

nuită, generalizând-o în mod excesiv; 
• Deformarea selectivă: este reținută şi expusă de persoană 

numai partea negativă a lucrurilor, se minimalizează tot ce 
este pozitiv; 

• Autodeprecierea: toate calitațile personale și succesele nu 
au nici o valoare; 

• Inferența: citesc gindurile altora, ghicesc viitorul, fac de-
ducții pripite; 

• Emotivitatea: își proiectează stările sufletești asupra 
realității; 

• Prezenţa şi utilizarea lui „a trebui”: viata trebuie să 
indeplinească numai anumite norme; 

• Etichetarea: este identificată persoana cu comporta-
mentul său; 

• Personalizarea: intreaga răspundere pentru o problemă 
este pusă pe umerii aceleiași persoane. 
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Modalități de abordare a conflictului în terapia 
 cognitiv-comportamentală 

 

Specialiştii din domeniul vizat propun câteva strategii pentru 
soluţionarea problemelor din cuplu: 

1. Cuplurile sunt învățate să se exprime în mod clar, prin descrieri 
comportamentale, pentru a depăşi modul vag, prin plângeri critice. 

2. Cuplurile învaţă proceduri noi de schimbare a comportamen-
tului, subliniind controlul pozitiv, în locul celui agresiv; 

3. Îmbunătăţirea comunicării; 
4. Stabilirea mijloacelor clare şi eficiente de impărţire a puterii şi a 

responsabilităţilor familiale, inclusiv de luare a deciziilor; 
5. Cuplurile vor aplica acasă abilităţile învăţate în şedinţele de tera-

pie şi consiliere. 
 

Tehnici/proceduri de schimbare a comportamentului  
generator de conflicte 

 

1. Exprimarea clară a comportamentului așteptat, pentru expri-
marea dorințelor, prin, de ex.: in loc de: Ar putea fi el mai atent la 
nevoile mele, să spună: Atunci cand vezi că sunt tristă, aș vrea să 
mă intrebi ce nu merge. 

2. Influențarea celuilalt prin intărire pozitivă: terapeutul va cere 
fiecarui soț să facă o lista cu 3 lucruri pe care el/ea ar vrea ca 
celălalt să le facă mai des; sau să se gândească ce lucruri ar putea 
dori să le facă celălalt. 

3. Formarea deprinderilor de a identifica gandurile automate („Ea 
plânge – trebuie să fie nebună dupa mine”), care reflectă sche-
mele ascunse („Femeile declară, de obicei, că bărbații sunt 
responsabili de fericirea sau nefericirea lor”). 
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CATEGORII DE COGNIŢII DISTORSIONATE 

1. TREBUIE – să fiu cel mai bun în tot ceea ce îmi propun. 
2. E GROAZNIC – când lucrurile nu se întâmplă aşa cum doresc 

sau le-aş face eu. 
3. NU POT SUPORTA – faptul că lumea nu e corectă. 
4. EVALUAREA GLOBALĂ A VALORII UNUI OM – Sunt prost! 

E rău! 
 

TIPURI DE COGNIŢII CE NE AJUTĂ 

1. DESCRIPTIVE – descriu ceea ce percep. Ex. „Iubitul nu mă 
sună”.  

2. INFERENŢIALE – concluziile pe care le tragem pe baza a ceea ce 
percepem. Ex. „Dacă nu mă sună înseamnăcă nu mă iubeşte”.  

3. EVALUATIVE – modul de a evalua ceea ce percepem. Ex.  
„E groaznic că nu mă iubeşte, trebuie să mă iubească, nu pot 
suporta să nu mă iubească, sunt o ratată, e un ….!”  
 
REGULI ERONATE DUPĂ CARE OAMENII TRĂIESC  

SAU CATEGORII MAJORE DE COGNIŢII  
IRAŢIONALE: 

1. Am nevoie de dragostea şi aprobarea tuturor persoanelor 
semnificative şi trebuie să evit dezaprobarea cu orice preţ. 

2. Pentru a fi valoros ca persoană trebuie să am succes în tot ceea ce 
îmi propun, să nu fac greşeli. 

3. Oamenii trebuie să fie corecţi, iar atunci când sunt incorecţi sau 
egoişti trebuie blamaţi sau pedepsiţi. 

4. Lucrurile trebuie să fie aşa cum vreau eu, altfel viaţa este 
insuportabilă! 
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5. Nefericirea mea este cauzată de lucruri asupra cărora nu am 
control, deci nu pot face nimic pentru a mă simţi mai bine. 

6. Trebuie să mă îngrijorez cu privire la lucrurile potential peri-
culoase, neplăcute sau înfricoşătoare pentru că altfel ele s-ar 
putea produce. 

7. Trebuie să evit dificultăţile, neplăcerile sau responsabilităţile în 
viaţă, deoarece ele sunt greu de suportat. 

8. Oricine are nevoie să depindă de cineva mai puternic decât el/ea. 
9. Evenimentele din trecutul meu sunt cauza problemelor mele actuale 

şi ele continuă să influenţeze emoţiile şi comportamentul meu. 
10. Nu trebuie să simt disconfort sau durere, nu le pot suporta şi 

trebuie să le evit cu orice preţ. 
11. Există o soluţie unică, ideală la orice problemă şi e intolerabil, de 

neconceput să nu o găseşti. 
 

Investigarea conflictului, după modelul terapiei 
STRUCTURALISTE 

Orice familie reprezinta un sistem bine organizat si structurat de 
relaţii şi acţiuni. Aceasta organizare se reflecta in patternuri comporta-
mentale caracteristice, cu un inalt grad de predictibilitate 

Teoria structuralistă ofera un model care analizează procesul de 
interactiune dintre membrii familiei. 

Componentele esențiale urmărite de teoria structuralistă a 
familiei 

1. Structura familiei; 
2. Susbsistemele din familie; 
3. Hotarele dintre membrii sau subsistemele familiale. 

 

1. Structura reprezintă patternul organizat în care interactio-
nează membrii familiei. Aceasta este disfunctională numai dacă pro-
duce situatii conflictuale, dezechilibre in cadrul familiei. 
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Structura familiei este determinata de: 
– Regulile din familie (ex. membrii familiei se protejează 

intotdeauna unul pe celălalt); 
– Ierarhia din familie şi distribuţia rolurilor. Fiecare mem-

bru are mai multe roluri şi îşi adaptează comportamentele în 
funcţe de acestea, uneori aceeaşi persoana reacţionând diferit 
în roluri diferite. 

Subsisteme: Subsistemele sunt date de gen, generaţie, interese 
comune. 

Între subsisteme apar coaliții şi alianțe. 
Hotare/graniţe interpersonale sunt reprezentate de bariere invi-

zibile care reglementează contactul cu ceilalţi.  
– Sunt stabilite seturile de reguli (ex. copii nu intervin in dis-

cuţia părinţilor); 
– Tipuri de hotare/graniţe: rigidă, difuză, clară. 

Graniţe rigide: persoanele care stabilesc acest tip de graniţe im-
pun multe restricţii, au un contact redus cu subsistemele externe, ceea 
ce favorizează neimplicarea lor în acţiunile organizate de restul fami-
liei. Persoana sau subsistemul devine izolat dar independent. 

Granite difuze: implicarea este foarte mare, ceea ce micşorează 
independenţa persoanei. 

Granite clare: persoanele comunică între ele şi în acelaşi timp au 
şi independenţa de care au nevoie. 

Familia neimplicată evită conflictul prin evitarea contactului. 
Familia implicată evită conflictul prin negarea diferenţelor dintre 

membrii familiei sau se ceartă în mod constant, fapt care permite eli-
minarea pe moment a stării tensionale dar fără a schimba ceva esenţial. 

Scopul terapiei sau consilierii: este schimbarea structurii fami-
liei (ex. anihilarea granitelor, regruparea sistemelor, schimbarea patter-
nurilor etc.). 
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Problemele structurale sunt văzute, de cele mai multe ori ca un 
eşec de adaptare la circumstanţele care se schimbă. 

Tehnici: 
– identificarea unor patternuri alternative ale interacţiunii şi 

reconstruirea acestora. 
Consilierul se alătura familiei, acomodandu-se la stilul lor, res-

pecta modul lor de a face lucrurile. Minuchin compara terapeutul de 
familie cu un antropolog care trebuie mai intai sa se alature unei cul-
turi inainte de a fi capabil sa o studieze [Apud Schwartz, p.213]. 

Etape parcurse în consilierea centrată pe terapia structurală  
de familie: 

1. Alăturarea şi acomodarea la situaţia familiei, contextul social: 
înţelegerea modului în care familia vede problemele ei. Fiecare 
membru al familiei îşi va expune punctul de vedere, iar consilie-
rul reformulează modul cum s-au exprimat ei astfel încât să înţe-
leagă structura familiei. 

2. Lucrul cu interacţiunea: pentru a observa structura şi inter-
acţiunea dintre membrii familiei, consilierul pune în scena o sec-
venţa de comunicare. 

3. Diagnosticul structural este formulat astfel, încât descrie inter-
relaţiile dintre toţi membrii familiei. Consilierul observă şi preci-
zează graniţele, subsistemele, descrise structura întregului sistem 
într-un mod în care subliniază schimbările dorite. 

4. Scoaterea în evidenţa şi modificarea interacţiunilor: consilierul 
se focalizează pe proces şi pe conţinut (ex.: cine spune, cui îi spu-
ne şi în ce mod o face). 
Consilierul intervine, după ce a identificat patternurile disfunc-

ţionale, pentru a schimba elemente din structura familiei (ex.: Dacă o 
mamă nu este ascultată de fiul ei, dar în jocul de rol reiese că ea nu ia 
măsuri, ci doar se supără, atunci consilierul îi poate spune „Văd că fiul 
dvs se simte liber să vă ignore”). 
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Consilierul subliniază ceea ce clientul face bine, corect, evita să 
vorbească în numele unui membru al familiei, care nu reuşeşte să  
facă asta. 

5. Stabilirea graniţelor: consilierul intervine pentru restabilirea 
graniţelor clare şi poate continua şedinţele de terapie separat cu 
unii membrii ai familiei, pentru a intări graniţele. 

6. Dezechilibrul: scopul este de a schimba relaţia dintre membrii 
familiei din cadrul subsistemelor. Pentru aceasta, consilierul se 
alătura, pe rând să sprijine persoana sau subsistemul faţă de 
celelalte subsiseme sau persoane. 

Caracteristicile consilierii centrate pe terapia strategică 
Problema unor familii nu constă doar într-un simptom, ci un 

răspuns necesar şi adecvat la comportamentul de comunicare care l-a 
provocat, astfel, dificultăţile sunt transformate în problem cronice, 
unde persista soluţiile greşite. 

Când oamenii încearcă să se protejeze sau să se controleze indi-
rect unul pe altul, astfel încât simptomele lor, servesc la mentinerea 
funcţiilor în sistem sau protejarea membrilor. Ex.: (copilul devine 
agitat când tata o ceartă pe mama). 

Problema prezentată este o metaforă pentru situaţia reală (ago-
rafobia unei femei este şi o problemă şi o incercare de a se descurcă cu 
copiii ei adulţi). 

Simptomele se dezvoltă când familia rămâne blocată într-o etapă 
din ciclul vieţii de familie. 

Consilierea/terapia redefineşte problema familiei, care este văzută 
ca o modalitate de a câştiga controlul asupra celorlalţi. De ex.: specia-
listul va ghida familia pentru a înţelege că manifestarea compor-
tamentului problematic a fost cea mai potrivită reacţie a adultului 
respectiv şi datorat situaţiei din acel moment. 
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Modul de comunicare:  
Mesaj digital: fiecare afirmaţie are o semnificaţie precisă şi nu-

mai una. Ex.: A … atunci Z, există stimul şi răspuns. Când comu-
nicarea şi interacţiunile umane sunt exclusiv digitale, de cele mai multe 
ori, apar variate probleme interpersonale. 

Mesaj analogic: are mai mutle înţelesuri, cuprinde comunicarea 
nonverbală, informală şi contextuală. Se transmite, în special, prin 
metaforele de familie, limbajul trupului şi simbolism. 

Consilierea strategică are ca scop soluţionarea conflictului apărut, 
dar şi abordarea, analiza unor perspective şi strategii de preîntâm-
pinare a viitoarelor dificultăţi şi conflicte. 

 
 

Activităţi practice: 
1. Stabiliţi şi caracterizaţi variate tipuri de conflicte familiale. 
2. Analizaţi eficienţa metodelor de consiliere şi mediere în 

conflictele interpersonale familiale. 
3. Elaboraţi strategii de preîntâmpinare, soluţionare şi trans-

formare a conflictelor familiale. 
 

Exersaţi: 
– variate metode, procedee şi tehnici de consiliere prin medierea 

conflictelor familiale; 
– abilitatea de a elabora strategii de mediere a conflictelor 

familiale. 
 



 49 

TEMA 6 
 

CONSILIEREA PREVENTIVĂ. TEHNICILE CONSILIERII 
INTEGRATIVE DE TIP STRATEGIC/CITS 

 
Scopul CITS: 
Instrucţiuni directe: de a implica membrii familiei care nu au fost 

până atunci implicaţi, de a menţine sentimentul de bine, a spori 
schimbările pozitive dintre membri acesteia. 

Consilierul este obligat: să fie precis, să propună fiecării membru 
al familiei să facă ceva, să înceapă cu sarcini mici în timpul şedinţei, pe 
care familia să le poată continuă acasă; să structureze o sarcină, care să 
se potrivească cu nivelul de performanţă al familiei. 

 

Structura sedintelor 
1. Etapa sociala, cu scopul ca familia sa se simtă confortabil, de a 

cunoaşte fiecare membru a familiei, de a se prezenta ca specialist; 
stabilirea relaţiei terapeutice prin interactiunea cu fiecare membru. 
Sunt implicaţi părinţii, după care, aceştia sunt rugaţi să prezinte 
copiii. Acest lucru permite identificarea structurii ierarhice. 

2. Etapa definirii problemei. Aici sunt solicitate perspectivele fie-
cărui membru a familiei asupra problemei. Este rugat să înceapă 
persoana care pare mai puţin implicată sau depresivă. Membrii 
familiei vorbesc unul cu celălalt despre problemă şi implicarea 
lor în ea. Consilierul observa legăturile cu triunghiurile şi ierar-
hia, dar nu le face vizibile. 
Beneficiarii trebuie să vorbească la persoana I singular (când spun 

ceea ce gândesc sau simt). Astfel, se vor face vizibile regulile implicite care 
guvernează familiile (ex.: în cazul unui partener care se plânge de tăcerea 
celuilalt, specialistul subliniază că de fapt, prima persoana vorbeşte atât de 
mult încât nu-i lasă loc celuilalt şi apare regula: o persoană trebuie să 
spună numai ce vrea celălalt să audă). Astfel, regulile devin explicite. 
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Problema este definită clar şi specific, în termeni măsurabili şi 
observabili, astfel încăt, familia să ştie când va avea succes în incercările 
de a schimba patternurile. 

3. Etapa de interactiune: fiecare membru vorbeşte despre sine în-
suşi, aşa cum simte şi gândeşte. Dinamica disfuncţională a fami-
liei se observă în timpul şedinţei, prin redarea unui moment de 
tensiune din familie, când se va observa patternul de interac-
ţiune, modul cum răspunde individul la conflictul celorlalţi, la 
coaliţiile între membrii familiei, împotrivă celorlalţi. 

4. Etapa de stabilire a scopului: familia îşi va stabili scopuri de vii-
tor şi împreună cu consilierul, va descrie cum va arăta viaţa lor la 
sfârşitul terapiei. Terapeutul va rezuma scopul terapiei pentru a 
începe să restructureze problema prezentată. Se pot utiliza con-
tracte verbale sau scrise pentru a formaliza scopurile specifice şi 
de a stimula, a menţine motivaţia familiei pentru schimbare. 

5. Dezvoltarea unui plan prin instrucţiuni de realizare a scopurilor, 
repetate în şedinţa şi aplicate acasă, ca teme. Transferul deprin-
derilor se face treptat chiar, prin abordarea unei alte organizării 
disfuncţionale. De ex.: dacă mama şi copilul sunt extrem de legaţi 
unul de celălalt şi tatăl este exclus, pasul următor va fi de a trece 
controlul asupra tatălui, mama fiind exclusă, după care se va 
reechilibra ierarhia în familie. Sunt folosite întrebările circulare. 

Întrebările circulare presupun ca cineva să fie chestionat despre o 
terţă persoană în prezenţa acesteia. În cazul în care nu există o a treia 
persoană, este introdusă o terţă persoană ipotetică. Această metodă 
permite reevaluarea problemei din perspective diferite şi noi. De 
exemplu: ce părere are partenerul de viaţă, fratele/sora despre prob-
lema în cauză. Ce cred mama/tatăl sau prietenii? Răspunsurile per-
soanei terţe nu sunt relevante, ci doar faptul că astfel apare o nouă 
perspectivă. Decisivă în acest sens este relativizarea propriului mod de 
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percepere a faptelor prin intermediul altor concepţii. Surprinzător este 
faptul că ceea ce credem despre concepţiile membrilor familiei este 
deseori corect. Prin această tehnică, modelul de gândire este scos din 
tipare. Începe astfel un proces de căutare: „Cum o fi asta de fapt? Nu 
mi-am pus nici odată problema aşa! Ce părere o fi având soţia mea? 
Cum poate crede aşa ceva? De ce nu este de acord cu mine?!” Această 
metodă oferă noi informaţii atât celui ce pune întrebările, cât şi celui 
întrebat. Întrebările circulare oferă mereu o informaţie dublă, atât la 
nivelul conţinuturilor cât şi cel al raporturilor. 

 
EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI CIRCULARE 

 

– Dacă l-aş întreba pe soţul/soţia dvs. (fiica, mama, vecinul, bunica, 
nepotul etc.), cum ar descrie el/ea această situaţie? 

– Cum se prezintă situaţia din punctul de vedere al colegului dvs.? 
– Dacă mama/tatăl dvs. ar fi de faţă, ce ar spune? 
– Dacă m-aşi putea face invizibil şi aşi putea fi prezent, ce aş vedea? 

 
 Întrebări privind deosebirile 

– Cine vă susţine cel mai mult în acest conflict? 
– Şi mai departe? (etc.) 
– Cum arată această situaţie din punctul de vedere al lui ...? 
– Această persoană ar vedea lucrurile la fel sau altfel? 
– Cine are cel mai mult de suferit de pe urma acestui conflict? 
– Şi mai departe? 
– Care dintre partenerii de conflict va renunţa primul? 

 
Întrebări ipotetice 

– Dacă aţi putea şterge cu buretele acest conflict, ce s-ar întâmpla? 
– Dacă acest conflict va rămâne la fel şi în următorii ani, ce 
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consecinţe credeţi că va avea? 
– Ce se va întâmpla dacă totul va merge şi mai rău? 

 

Încadrarea alternativelor dorite în întrebări: 

– Dacă v-aţi decide să vă apăraţi în conflict, cine credeţi că ar fi cel 
mai afectat? 

– Cum ar reacţiona această persoană? 
– Aţi renunţa în acest caz, sau v-aţi decide să continuaţi conflictul? 

 

Instrucţiuni paradoxale 
Sunt date atunci când familia nu respecta instrucţiunile sau le 

urmează până la un anumit punct, iar în final s-ar fi produs schim-
barea. De ex. unei mame se va comunica să se consulte cu fiul înainte 
de a discuta cu tatăl. Astfel, prin exagerarea modului anormal de 
comunicare, paradoxal, se vor bloca coaliţiile transgeneraţionale. 
 

Conditii pentru prescrierea instrucţiunilor paradoxale: 

– Descalificarea autorităţii prezente într-o problemă; 
– Prezentarea instrucţiunilor paradoxale într-o manieră sinceră; 
– Încurajarea comportamentului simptomatic; 
– Evitarea creării unei atmosfere care să sugereze că terapeutul nu 

acorda credit schimbării familiei. 
 
 

EXEMPLE DE INSTRUCTIUNI DIRECTE (HALEY)  
 

O mama care nu-şi putea stapani baietelul de 12 ani, a hotărât 
să-l trimită la o școală militară.Terapeutul a considerat că baiatul nu 
știe ce înseamnă o scolă militară, așa că ar fi corect din partea mamei 
să-l obișnuiască pe baiat cu rigoarea acestei instituții. Astfel, mama va 
juca rolul sergentului care il pune pe baiat (soldat) să asculte, să fie 
politicos, să facă patul... și alte sarcini specific vietii militare. 
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Recadrarea / reframing (schimbarea cadrului situaţional) 
În alte terapii se numeşte: reetichetare, interpretare pozitivă, 

reatribuire, conotaţie pozitivă. 
Terapeutul oferă o perspectivă diferită, neculpabilizătoare, pozi-

tivă, asupra problemei. 
 

Prescrierea simptomului 
Beneficiarul este indrumat să manifeste comportamentul simpto-

matic. Dacă este urmat de către beneficiar, atunci este sub control vo-
luntar, dacă nu este urmat, atunci demonstrează că poate rezistă simp-
tomului şi renunţă la el. Ex.: slujba tatălui îi dă dureri de cap, copilul va 
manifesta simptomatic dureri de cap. Părinţii îşi vor îndrepta atenţia 
asupra copilului, ajutându-se reciproc şi uitând de problemele de la 
serviciu. Terapeutul va pune părinţii să încurajeze copilul să aibă simp-
tomul. Astfel, relaţia de ajutor a copilului faţă de părinţi va fi blocată 
pentru că simptomul nu va mai funcţiona. 

Tehnica prefacerii: Clienţii sunt îndrumaţi să se prefacă că mani-
festa simptomul. Paradoxal, dacă a fost rezultatul prefăcătoriei, simpto-
mul poate fi redefinit ca voluntar şi nereal. Ex.: un copil cu dureri de 
cap, i se va cere să se prefacă că are de mai multe ori dureri, pentru a 
vedea care este reacţia părinţilor. Ei nu vor mai şti când apar cu 
adevărat durerile şi vor diminua comportamentul super protectiv. 

Incercări dificile: Familiei i se dau sarcini pentru realizarea cărora 
îi va fi mai greu să păstreze simptomul decât să renunţe la el. Ex.: soţul 
este rugat să se poarte foarte frumos cu o soacră hipercritică, iar soacra 
să-şi intensifice comportamentul, astfel, ea va renunţa la simptomul ei. 

Etapele procesului de mediere a conflictelor familiale 
Medierea conflictelor familiale este o modalitate prin care se ofera 

un suport psihologic în mod discret cuplurilor, în care responsabilitatea 
deciziei privind atât viitorul lor, cât şi cel al propriilor copii, le aparţine. 
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Medierea se desfaşoară atât la iniţiativa proprie şi voluntară a 
părinţilor, cât şi la sugestia instanţelor de consiliere. 

Medierea conflictelor familiale este un dialog desfăşurat într-o 
atmosferă paşnică, discreta, menită să resolve un şir de conflicte de tip 
interior şi de tip interpersonal (de variată natură). 

Medierea familială este o modalitate prin care cuplurile care se 
despart sau care sau desparţit deja, pot alege să înfrunte şi să-şi rezolve 
conflictele în scopul ajungerii la un acord care să corespundă nevoilor 
fiecarui membru al familiei, într-un mod avantajos pentru toţi, astfel în 
cât toate părţile să câştige. 

 Medierea constă în una sau mai multe întâlniri între părţi şi 
mediatorul care favorizează comunicarea între ele şi care colaborează 
cu ambele parţi determinandu-le sa găsească soluţii realiste la toate 
problemele care îi privesc atât pe ei cât şi pe copii. 

Se deschide astfel pentru părţi posibilitatea de a construi un 
proiect de înţelegere reciprocă, durabil în timp prin simplul fapt că este 
ales de ei şi nu impus de altcineva. Un asemenea plan are astfel şanse 
mult mai mari de a fi respectat. 

Medierea este independentă de sistemul judiciar. Mediatorii nu 
transmit în niciun mod judecătorilor conţinutul discuţiilor purtate în 
timpul medierii. 

Rolurile consilierului educaţonal în medierea conflictelor 
familiale 

Activităţile consilierului educaţional în calitate de mediator sunt 
centrate pe oameni şi relaţiile umane, pe de o parte, şi pe sarcină, pe de 
altă parte. Centrarea pe persoane şi relaţiile psihosociale presupune: 
ascultare activă; confirmarea înţelegerii; împunerea tonalităţii coope-
rante; încurajarea, urmărirea intereselor grupului şi ale indivizilor, depă-
şirea eventualelor dificultăţi ale persoanelor de a auzi sau vorbi, meţine-
rea confidenţialităţii. Consilierul educațional va interveni dacă sunt ad-
resate întrebări sau lansate discuţii ce depăşesc limitele vieţii particulare. 



 55 

Suportul emoţional acordat părţilor poate însemna managemen-
tul unor emoţii negative puternice, cum este furia. Consilierul educa-
tional/mediator va încerca să identifice natura emoţiei şi va acţiona 
diferenţiat, fie înconjurând expresia emoţională, fie înlăturând pe loc 
cauzele sale, fie întrerupând persoana şi cerându-i să respecte regulile 
jocului. Ascultarea activă este instrumentul cel mai important în acest 
scop. De asemenea, vă susţine emoţional persoana pentru care este 
intimidantă aflarea în aceeaşi sală cu oponentul. Centrarea pe oameni, 
şi relaţiile psihosociale îl determină pe mediator să-şi asume uneori ro-
lul de consilier, el practicând ascultarea activă, înţelegerea, acceptarea. 

Linda Shaw [26] prezintă procesul de mediere organizat pe şapte 
etape. Unele etape noi le-am adaptat la specificul consilierii educațio-
nale familiale. 

1. Primul contact cu prima parte – centrat pe explorarea situaţiei, 
construirea unei relaţii, recunoaşterea sentimentelor, explicarea 
procesului de mediere, explorarea ideilor iniţiale etc. 

2. Primul contact cu cealaltă parte – similar celui descris mai sus, cu 
menţinerea şi reafirmarea confidenţialităţii şi stabilirea impărţialităţii. 

3. Pregătirea pentru medierea cazului – vizând alegerea strategiei 
optime de mediere, stabilirea locului şi calendarului ședințelor, 
invitarea şi pregătirea părţilor, pregătirea locului și tehnologiei 
ședințelor de consiliere-mediere etc. 

4. Ascultarea problemelor – este etapa în care părţile îşi expun punc-
tul de vedere fără a fi întrerupte după ce au loc prezentările, sunt 
definite şi acceptate regulile de bază ale procesului; consecutiv ex-
punerile celor două părţi, are loc rezumarea de către consilier edu-
cational-mediator a celor exprimate de fiecare din ele şi stabilirea 
de comun acord a programului următoarelor şedinţe de negociere. 

5. Explorarea problemelor – etapa preuspune selecţionarea princi-
palelor aspecte ale conflictului şi încurajarea comunicării între 
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părţi, în condiţiile în care mediatorul verifică înțelegerea mesaje-
lor şi clarifică opiniile exprimate sau presupunerile. 

6. Construirea acordurilor/contractelor – în această etapă se pregă-
teşte încheierea procesului de mediere, se insistă pe evaluarea 
oportunităţilor, opiniilor şi ofertelor pozitive, încurajarea rezol-
vării problemelor, construirea acordurilor. 

7. Încheierea ședințelor – presupune încheierea şedinţei şi terminarea 
procesului de mediere sau continuare a medierii dacă, în afara 
problemei, a conflictului principal sau a acordului obţinut pentru 
acesta, părţile solicită continuarea medierii pentru explorarea altor 
conflicte sau probleme descoperite în etapele anterioare. 
Medierea este doar unul dintre tipurile de servicii pe care un 

consilier educațional le poate oferi pentru rezolvarea conflictelor, dar 
nu este singurul, nu are valabilitate generală şi nu trebuie confundat, 
prin extindere, cu însăşi rezolvarea de conflicte. 

Activităţi practice: 
1. Caracterizaţi variate aspecte ale consilierii preventive. 
2. Identificaţi specificul şi structura consilierii integrative. 
3. Explicaţi în ce constă strategia consilierii preventive. 

 

Exersaţi: 
– capacitatea de a formula întrebări şi a realiza recadrajul/ 

resemnificarea; 
– capacitatea de persuasiune şi înţelegere a trăirilor persoanei 

care provoacă des conflicte de tip distructiv. 
 

http://bogdanmandru.wordpress.com/advertise-here/
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TEMA 7 
 

DEONTOLOGIA PROFESIONALĂ ŞI CULTURA  
CONSILIERULUI 

 
Deontologia este ştiinţa datoriei, un ansamblu de principii care îşi 

au sursa în fundamentele morale ale persoanei şi care influenţează 
pozitiv întreaga activitate profesională a acesteia. Deontologia mai este 
numită şi etica aplicată. Vorbind de deontologie, evocăm, de fapt, obli-
gaţiile impuse profesioniştilor în exerciţiul profesiilor lor. Evident, că 
deontologia diferă de la o profesie la alta datorită specificului activităţii 
desfăşurate, dar are pretutindeni aceeaşi bază: ideea de onestitate şi 
corectitudine în relaţiile cu persoana care utilizează serviciile pro-
fesionistului. 

Definiţia de bază o găsim în Dicţionarul Explicativ al limbii româ-
ne. DEONTOLOGÍE: 1. Doctrină privitoare la normele de conduită şi la 
obligaţiile etice ale unei profesiuni 2.Teorie despre datorie, despre 
originea, caracterul şi normele obligaţiei morale în general. (Gen. -iei. /  
< fr. déontologie, cf. gr. deon – ceea ce trebuie făcut, logos – studiu) [5]. 

De-a lungul timpului, deontologia a fost asociată mai mult cu pro-
fesiile, ale căror îndatoriri erau mai puţin strict codificate şi care s-au 
constituit ulterior ca elemente ale unui drept disciplinar. Respectarea 
normelor deontologice era verificată de asociaţiile profesionale, inde-
pendent de exercitarea împotriva celor verificaţi a unei acţiuni civile sau 
penale, de cei care ar fi putut fi victimă a incorectitudinii acestora. 

Alături de competenţele de specialitate, de cele practic-acţionale, 
constructiv-creative şi psiho-relaţionale, un loc important îl ocupă 
competenţele moral-etice. 

Activitatea profesională se desfăşoară în acord cu legislaţia naţio-
nală, europeană şi internaţională în domeniul de referinţă, cu drepturile 
fundamentale ale omului şi cu respectarea drepturilor copilului.  
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Principii şi norme obligatorii în societate: integritatea morală şi 
profesională, respectarea interesului public, respectarea legislaţiei gene-
rale şi specifice domeniului, respectarea autonomiei personale, onesti-
tate şi corectitudine intelectuală, respect şi toleranţă, autoexigenţă în 
exercitarea profesiei. Obligaţia promovării unei imagini pozitive a 
profesiei şi responsabilitatea propriei formări profesionale. 

Un profesionist adevărat stabileşte, de asemenea, relaţii de con-
duită colegială, bazate pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, 
corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţia-
litate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului. 

Principiile generale ale consilierului sunt: oferirea libertăţii de a 
recurge la mediere şi de a lua o decizie: nediscriminarea; independenţa 
şi imparţialitatea mediatorului; încrederea şi integritatea morală; sec-
retul profesional – confidenţialitate; comportamentul profesional, răs-
punderea mediatorului şi calitatea procesului de mediere.  

Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă consi-
lerului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le spri-
jine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii recip-
roc convenabile, eficiente şi durabile. 

Medierea este modalitatea de soluţionare a conflictelor dintre 
două sau mai multe persoane, pe cale amiabilă, cu sprijinul unei terţe 
persoane neutre, calificată şi independentă, printr-o activitate desfăşu-
rată în conformitate cu deontologia profesională. 

Mediatorul este persoana neutră, imparţială şi calificată, aptă să 
faciliteze negocierile între părţile aflate în conflict, în scopul obţinerii 
unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile. 

Soluţionarea conflictului interfamilial depinde exclusiv de acor-
dul părţilor, misiunea principală a mediatorului fiind aceea de a de-
pune tot efortul de care este capabil şi priceperea pe care o are pentru a 
sprijini părţile să ajungă la un acord. Mediatorul trebuie să evite orice 
situație de natură să îi limiteze independenţa beneficiarului şi să 
respecte normele de etică profesională. 
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În situaţiile în care vor fi soluţionate prin mediere conflicte de 
familie, independenţa şi imparţialitatea mediatorului nu pot fi argu-
mentate pentru a ignora sau neglija interesul superior al minorului. 
Relaţiile dintre mediator/consilier şi părţi se bazează pe încredere, 
având la bază cinstea, probitatea, spiritul de dreptate şi sinceritatea me-
diatorului. Prin însăşi natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul 
secretelor părţilor implicate în procedura medierii şi destinatarul 
comunicărilor de natură confidenţială.  

Fără o garanţie a confidenţialităţii, încrederea nu poate exista. 
Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotrivă 
un drept şi o îndatorire fundamentală şi primordială a mediatorului. 

Mediatorul trebuie să refuze preluarea unui caz, dacă ştie că exis-
tă împrejurări care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, precum şi 
atunci când constată că drepturile în discuţie nu pot face obiectul me-
dierii. Mediatorii trebuie să depună toate eforturile necesare în vederea 
prestării unui serviciu de calitate în condiţii de siguranţă, respect 
reciproc, egalitate de şanse (dacă sunt un cuplu), respectarea diversi-
tăţii, corectitudine profesională şi procedurală. 

Mediatorul trebuie să adopte un comportament apt de a contri-
bui la creşterea prestigiului profesiei.  

Pentru aceasta, el trebuie să fie devotat profesiei, să-şi îmbunătă-
ţească tehnicile şi practicile profesionale, urmând în acest scop cursuri 
de formare. Mediatorul trebuie să se asigure că personalul cu care 
colaborează respectă deontologia profesiei. 

Practicienii în mediere îşi datorează amabilitate şi respect recip-
roc. Acestea exclud vulgaritatea şi manifestările necuviincioase. 

Ei trebuie să se abţină de la orice atitudine jignitoare ori imputări 
rău voitoare, în general să se abţină de la orice acţiune susceptibilă de a 
aduce daune altor colegi mediatori.  

Regulile privind conduita etică şi deontologia profesională sunt 
obligatorii pentru toţi mediatorii/consilierii. 
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Oamenii utilizează medierea la nivele diferite şi în multiple con-
texte: în familie; contracte prenupţiale; dezbateri privind finanţele sau 
bugetul; separarea; divorţul; custodia copiilor; afacerea familiei; dispute 
dintre părinţi şi copii; probleme comportamentale etc. În conflictele 
intrafamiliale, mediatorii utilizează tehnici specifice pentru a îmbună-
tăţi dialogul dintre părţile implicate ajutând la atingerea unei convenţii 
(cu efecte concrete) în problema pusă în discuţie.  

Mediatorul este persoana neutră care, în cazul unei dispute, se 
situează între cele două părţi aflate pe poziţii antagoniste şi le faci-
litează apropierea poziţiilor prin intermediul unei negocieri eficiente si 
eficace, astfel încât problema pe care o au să îşi găsească o rezolvare. 
Neutralitatea mediatorului se manifestă prin aceea că el nu are nici o 
legătură cu beneficirul şi nu are nici un interes nici faţă de subiectul 
disputei şi nici faţă de felul în care aceasta se soluţionează sau de felul 
în care se finalizează procedura de mediere.  

Mediatorul profesionist este o persoană care intervine, ajutând la 
identificarea cauzelor conflictului şi a alternativelor de rezolvare, care 
sunt consensual acceptate. 

Calităţile unui consilier educațional-mediator ar putea fi rezu-
mate astfel: să insufle incredere, astfel încât să facă subiectul să se simtă 
confortabil în procesul de mediere şi să arate că înţelege sentimentele/ 
argumentele acestuia; să fie obiectiv; să fie un bun psiholog; să fie un 
bun ascultător: folosind tehnicile ascultării active, să dea dovadă de 
empatie faţă de părţile aflate în conflict; să dea dovadă de multă răb-
dare, adică să fie dispus să continue procesul de mediere chiar dacă 
acesta poate dura mult sau poate părea plictisitor; să fie creativ, adică să 
fie capabil să găsească soluţii în situaţii care par să fie fără scăpare; să 
fie flexibil, adică să reuşească să adapteze procesul de mediere la 
nevoile şi resursele părţilor aflate în conflict; să fie perseverent, pentru 
a putea convinge părţile să ajungă la un compromis; să aibă simţul 
umorului, dar să fie modest. 
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Desigur că mai sunt şi alte calităţi care pot defini mediatorul 
profesionist, în funcţie de personalitatea fiecăruia şi de situaţiile con-
flictuale cu care se confruntă. Aceasta presupune o personalitate pozi-
tivă, tacticoasă şi diplomată.  

O altă abilitate a unui mediator este obţinută din pregătire. Există 
numeroase cursuri de pregătire. La aceste cursuri, fiecare dintre cei 
veniţi să învețe este, în esenţă, la acelaşi nivel cu ceilalţi. Toți cursanţii, 
indiferent de vârstă şi experienţa profesională, participă la cursuri 
pentru a dobândi cunoştinţele necesare certificării ca mediatori. Este 
util să cunoşti alţi viitori mediatori şi să observi stilurile diferite de 
mediere. Nu există o cale „corectă” de a face asta. 

Nu putem omite la un mediator de succes experienţa, însă nu 
este de neglijat faptul că şi mediatorii aflaţi la început de drum au 
atuuri. Tinerii mediatori au abilitatea de a fi creativi şi de a veni cu idei 
şi abordări originale. Sunt mai flexibili şi vor să demonstreze că pot să 
se ocupe cu succes de un caz care este, de obicei, atribuit unor 
mediatori cu experienţă. 

În temeiul celor relatate, putem concluziona că din cele mai vechi 
timpuri, oamenii au fost interesaţi să reglementeze relaţiile dintre ei 
prin norme care să aibă ca scop protejarea fiecărui individ al comuni-
tăţii sau a anumitor segmente ale acesteia (familie, trib, gintă, popor, 
naţiune, etnie, organizaţie etc.). Astăzi, avem persoane pregătite spe-
cial, care se ocupă de problematica şi praxiologia conflictelor familiale. 
 
 
 
 
 
  

Activităţi practice: 
1. Stabiliţi scala valorilor pe care se axează un specialist în dome-

niul conflictologiei familiale. 
2. Comentaţi specificul culturii consilierului mediator. 
3. Elaboraţi o agendă deontologică pentru mediator. 

 

Exersaţi: 
– elemente de adresare, calmare, susţinere a membrilor unei 

familii ipotetice, care s-au adresat la Dvs. pentru ajutor; 
– abilitatea de a asculta activ şi atent. 
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