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Summary 

This article presents the results of a theoretical and empirical research on twins’ development. In 

experimental study were include 25 couples of twins: 13 monozygotic couples and 12 fraternal couples 

from 14 to 26 years. As results of study the psycho-social development of monozygotic couples and dizygotic 

couples was described and comparatively analyzed. 

 

Problema eredității și mediului social ca factori determinanți în procesul de dezvoltare 

psihică și formare a personalității a fost și rămâne o problemă de semnificație majoră în știința 

psihologică. Studiul gemenilor ne permite să vorbim despre faptul cum genele interacţionează cu 

mediul, elucidând influenţa genelor şi a mediului – a naturii şi a educaţiei în procesul de dezvoltare 

a individului, în devenirea lui ca personalitate.  

Gemenii pot fi: monozigoţi sau univitelini (dintr-un singur ou; vitelus în latină înseamnă 

„bănuţul” din ou) şi dizigoţi sau bivitelini. Gemenii monozigoţi sunt rezultatul diviziunii unui 

singur ou (zigot), care s-a format dintr-un ovul şi un spermatozoid. În acest fel se formează doi 

copii care au acelaşi echipament genetic. Gemenii dizigoţi sunt rezultatul fecundării a două ovule 

cu doi spermatozoizi. Ei sunt fraţi şi surori născuţi în acelaşi timp. Gemenii monozigoţi sunt 

întotdeauna de acelaşi sex.  

Variabilele mediu - ereditate prezintă două dintre cele mai studiate aspecte în formarea 

personalităţii. Gemenii monozigotici crescuţi în medii separate prezintă un material de studiu 

valoros pentru cercetători. Printre cele mai cunoscute studii asupra gemenilor sunt cele ale lui Burt 

şi Roe (1949), Newman, Freeman, Holzinger (1937), Burks (1949), Shields (1962) ş.a. [2]. 

În cadrul cercetării noastre am încercat să studiem particularitățile de dezvoltare a cuplurilor 

de gemeni, lucrarea dată, fiind una din primele în psihologia autohtonă. Drept obiectiv major 

pentru cercetarea experimentală a fost studierea asemănărilor şi deosebirilor în cuplurile de gemeni 

și descrierea particularităţilor psiho-sociale ale gemenilor. 

Drept instrumente psihologice au fost administrate: Chestionarul de personalitate FPI-B; 

Tehnica proiectivă „Animalul inexistent"; Tehnica proiectivă „Desenul familiei"; Scala Rosenberg 

de evaluare a stimei de sine; Chestionarul de personalitate Eysenk; Chestionarul de maturitate 

emoţională Friedman; Matricile Progresive Raven; Chestionar de diferențiere a cuplurilor de 

gemeni; Chestionarul de personalitate 16 PF Cattell (forma a și C). 

Eşantionul de cercetare a fost constituit din 25 de cupluri de gemeni, 13 cupluri monozigote 

şi 12 cupluri dizigote, cu vârsta cuprinsă între 14-26 ani. 

În cadrul studiului realizat am obținut informații detaliate privind gemenii: grupul de 

monozigoţi a fost constituit din 26 de persoane – 13 perechi de gemeni: 16 fete şi 10 băieţi. Grupul 

de dizigoţi - 24 de persoane - 12 perechi de gemeni: 13 fete şi 11 băieţi. Majoritatea (19 persoane) 

gemenilor din grupul monozigoţilor și (20 de persoane) din grupul gemenilor dizigoţi trăiesc în 

mediul urban, iar 7 gemeni monozigoţi şi 4 gemeni dizigoţi trăiesc în mediul rural. O bună parte a 

gemenilor ce fac parte din grupul monozigoţilor (18 persoane) şi 16 subiecţi din grupul dizigoţilor 

au studii superioare, studii liceale au 7 din cele 13 perechi de gemeni monozigoţi şi 7 dintre cele 

12 perechi a gemenilor dizigoţi, doar cîte unul din ambele grupe au studii superioare incomplete 

(colegiu). Dintre cele 26 de persoane din grupa gemenilor monozigoţi 10 persoane au avut/ au o 

reuşită şcolară bună, opt dintre gemenii au o reuşită medie, şase dintre ei – foarte bună şi doar două 

persoane au avut/au o reuşită şcolară mică. Iar dintre cele 24 de persoane din grupa dizigoţilor 10 



persoane au avut/ au o reuşită şcolară bună, opt dintre gemenii au o reuşită medie şi şase dintre ei 

– foarte bună. 13 perechi de perechi de gemeni monozigoţi susţine că tot timpul au fost confundaţi 

cu sora / fratele geamăn, 3 au răspuns – des şi marea majoritate a acestora (22 subiecţi) susţin că 

prietenii, rudele îi confundă. Grupa gemenilor dizigoţi susțin că patru dintre cele 12 perechi de 

gemeni dizigoţi au fost confundaţi cu sora/fratele geamăn când erau mici şi marea majoritate a 

acestora (20 subiecţi) susţin că prietenii, rudele nu-i confundă. Aproape toţi din 26 de gemeni 

monozigoţi - 24 de persoane locuiesc împreună şi doar 2 persoane trăiesc separat. O mare parte 

dintre cei 24 de gemeni dizigoţi - 18 persoane - locuiesc împreună şi doar 6 persoane locuiesc 

separat.  

În continuare vom prezenta rezultatele studiului experimental și concluziile de bază. 

 

 
Fig. 1. Frecvenţa răspunsurilor subiecţilor din grupul gemenilor monozigoţi la testul de 

inteligenţă Raven 

 

Patru dintre subiecţi au un punctaj ce îi plasează în categoria grad de inteligență mai jos de 

mediu şi 8 gemeni monozigoţi au inteligenţă peste nivelul mediu; 14 subiecți au înregistrat valori 

ce indică un nivel mediu al inteligenţei (Raven).  

 
Fig. 2. Frecvenţa răspunsurilor subiecţilor din grupul gemenilor dizigoţi la testul de 

inteligenţă Raven 

 

Din grupul dizigoţilor (24 gemeni) nici un subiect nu a obţinut un punctaj care ar indica 

nivelul sub medie a gradului de inteligență; un subiect din 24 este cu nivel înalt de inteligență; șase 

- au un grad de inteligenţă peste nivelul mediu; 18 persoane au grad mediu de inteligență. 
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Fig. 3. Frecvenţa răspunsurilor subiecţilor din grupul gemenilor monozigoţi la testul de 

personalitate Eysenck 

 

Cinci din 26 de subiecţi din grupul gemenilor monozigoţi au un temperament preponderent 

flegmatic; cinci au un tip de temperament preponderent melancolic; șase dintre ei au un tip de 

temperament preponderent sangvinic; 10 persoane sunt deţinătorii unui tip de temperament 

preponderent coleric. 

 

 
Fig. 4. Frecvenţa răspunsurilor subiecţilor din grupul gemenilor dizigoţi la testul de 

personalitate Eysenck 

 

Patru din 24 de subiecţi ce fac parte din grupul gemenilor dizigoţi au temperament de tip 

preponderent melancolic; cinci au un tip preponderent sangvinic al temperamentului; şase 

persoane au temperament preponderent flegmatic; 9 subiecți au temperament preponderent coleric.  

 

 
Fig. 5. Frecvenţa răspunsurilor subiecţilor din grupul gemenilor monozigoţi la testul 

Rosenberg 

 

Datele pe care le-am obținut ne permit să constatăm că nici unul din cei 26 de subiecţi ce fac 

parte din grupul gemenilor monozigoţi nu au stima de sine de nivel înalt; zece subiecți au stima de 

sine manifestată la nivel scăzut; 16 gemeni din acest grup au stimă de sine la nivel mediu de 

manifestare. 
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Fig. 6. Frecvenţa răspunsurilor subiecţilor din grupul gemenilor dizigoţi la testul Rosenberg 

 

Pentru subiecții din grupul gemenilor dizigoți am primit următoarele rezultate: nici un 

subiect nu a fost diagnosticat cu nivel înalt al stimei de sine. Cinci dintre cei 24 de subiecți 

manifestă stima de sine la nivel scăzut și 19 persoane – la nivel mediu.  

Datele obținute prin administrarea testului Freidmann ne permit să constatăm că nici unul 

dintre 26 de subiecţi din grupul gemenilor monozigoţi nu au maturitate emoţională la nivelul 

caracteristic pentru infantilism, perfect maturizat emoţional, reacţii infantile și reacții puerile. Câte 

un subiect sunt diagnosticați cu nivel al maturităţii emoţionale caracteristic pentru imaturitate 

uşoară emoţională şi reacţii adolescentine; doi subiecţi au maturitate emoţională bună; trei au atins 

nivelul maturității emoţionale corespunzătoare; șase subiecţi manifestă maturitate emoţională 

situată spre limită cu tendinţa spre dezechilibru; 13 subiecți posedă un nivel mediu de maturitate 

emoţională. Gemenii dizigoţi la acest test au obținut rezultate care ne permit să constatăm că nici 

unul dintre subiecţi nu a fost diagnosticat cu maturitate emoţională la nivel perfect maturizat 

emoţional, uşoară imaturitate emoţională, reacţii adolescentine / imature, reacţii infantile / puerile, 

infantilism. Unul din gemeni posedă maturitate emoţională bună; cinci subiecţi sunt cu maturitate 

emoţională de limită, tendinţă spre dezechilibru; șapte subiecţi au o maturitate emoţională 

corespunzătoare; 11 persoane au un nivel mediu al maturităţii emoţionale. 

La chestionarul 16 PF Cattell am obținut diferențe statistic semnificative după testul U 

Mann-Whitney, p= 0,05 între cele două eșantioane la următorii factori: Factorul G - subiecţii ce 

fac parte din grupul gemenilor dizigoţi sunt persoane cu un supra-eu puternic, sunt mai 

conştiincioase, perseverente, responsabile, ordonate, consecvente, atente la oamenii şi lucrurile din 

jur, respectuoase, cu o mai bună capacitate de concentrare în comparație cu cei din grupul 

gemenilor monozigoţi; Factorul Q2 – subiecţii din grupul gemenilor dizigoţi sunt mai raţionali, 

capabili să ia decizii independente în comparație cu cei din grupul gemenilor monozigoţi; Factorul 

Q4 – subiecţii ce fac parte din grupul gemenilor dizigoţi sunt mai încordaţi, excitaţi, tensionaţi şi 

cu sentimentul de frustrare mai pronunțat în comparație cu cei din grupul gemenilor monozigoţi.  

Administrarea chestionarului de personalitate FPI ne-a permis să constatăm diferențe 

statistic semnificative numai la un singur factor FPI 7: subiecţii din grupul gemenilor monozigoţi 

sunt mai dominanţi, indică acte de agresiune fizică, verbală sau imaginară, agresivitate în limita 

formelor de conviețuire în societate, în comparație cu gemenii dizigoţi. 

Pe lângă testele prezentate au mai fost administrate și alte tehnici de diagnostică: „Animalul 

inexistent", „Desenul familiei", Chestionar de diferențiere a cuplurilor de gemeni. 

În final, vom prezenta unele concluzii generale ale studiului realizat:  

 subiecții din eșantionul gemenilor monozigoţi au fost confundaţi de către rude şi prieteni 

permanent, spre deosebire de cei dizigoţi, care au fost confundaţi foarte rar, în special în 

copilăria fragedă;  

 gemenii monozigoţi au tendința de a locui împreună mai frecvent în comparație cu gemenii 

dizigoţi;  

0

10

20

scăzut mediu înalt

5

19

0

gemeni dizigoţi



 majoritatea gemenilor monozigoţi şi dizigoţi studiați au un grad mediu de inteligenţă;  

 cuplurile de gemeni studiați au un temperament preponderent coleric;  

 gemenii monozigoţi și dizigoți au manifestat nivel mediu al stimei de sine, însă sunt frecvente 

cazurile de manifestare a stimei de sine la nivel scăzut;  

 majoritatea gemenilor au nivel mediu al maturităţii emoţionale;  

 la chestionarul 16 PF Cattell am obținut diferențe statistic semnificative după testul U Mann-

Whitney( p= 0,05) între cele două eșantioane la următorii factori: Factorul G, Factorul Q2 și 

Factorul Q4( interpretarea a fost prezentată mai sus);  

  gemenii monozigoți au obținut valori mici la următoarele variabile ale testului FPI, forma B: 

nervozitate, agresivitate spontană, depresie, emotivitate, sociabilitate, caracter calm, fire 

deschisă, extraversiune, labilitate emoţională şi masculinitate și valori mari la variabilele 

dominare şi inhibiţie. Gemenii dizigotici au înregistrat valori mari doar la una din variabilele 

testului FPI, forma B - inhibiţia, iar la celelalte variabile ale testului au fost înregistrate valori 

scăzute;  

 în familiile gemenilor monozigoţi a fost constatată mai frecvent manifestarea ostilității în 

comparație cu familiile gemenilor dizigoţi;  

 gemenii dizigotici au obținut rezultate care indică la un supraeu mai puternic, sunt mai 

conştiincioși, perseverenți și responsabili. Mai raţionale s-au dovedit a fi persoanele din 

cuplurile de gemeni dizigotici; ei sunt capabili mai frecvent să i-a decizii independente în 

comparaţie cu gemenii monozigotici;  

 subiecţii din grupul de gemeni monozigotici născuți primii sunt mai impulsivi, direcţi, veseli, 

guralivi, simt o lipsa de securitate, optimişti şi mai energici în comparaţie cu subiecţii din cadrul 

aceluiași grup (gemeni monozigotici), dar care s-au născut al/a doilea/doua;  

 gemenii dizigotici de gen masculin, în general, s-au dovedit a fi mai conflictuali în cadrul 

familiilor, în comparație cu gemenele dizigotice de gen feminin;  

  particularitățile psiho-sociale ale cuplurilor de gemeni sânt asemănătoare, dar nu identice: 

gemenii perechi de acelaşi sex se aseamănă mai mult decât gemenii perechi de sex opus.  
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