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complex afectiv - cognitiv. Con tiin a de sine
include în sine caracteristicile procesuale i

Cercetarea este consacrat
studiului
genezei con tiin ei de sine în ontogenez
la copiii educa i în diferite situa ii sociale
de dezvoltare. În condi iile actuale a

cele structurale. Cunoa terea de sine, reflexia,
reprezent rile despre sine se refer la componentul
cognitiv al con tiin ei de sine. Primele dou sunt
procesul de cunoa tere de sine, iar a treia este
rezultatul. Latura emo ional a con tiin ei de sine se
descrie prin intermediul atitudinii fa de sine i
autoapreciere care împreun constituie componentul
afectiv. Atitudinea este o no iune mai larg ( i ca
apreciere dar i ca o atitudine emo ional în afara
aprecierii) iar a doua no iune o lu m în sens direct.
Produsul final este imaginea Eu-lui.

dezvolt rii societ ii exist problema educ rii
unei personalit i active, armonioase i
s n toase. Asigurarea eficient a procesului
dat necesit restructurarea, perfec ionarea
întregului sistem de educa ie în diferite tipuri
de institu ii pre colare, colare etc. de tip
închis i deschis. În astfel de condi ii studiul
realizat ob ine actualitate i semnifica ie
practic . Studiul genezei con tiin ei de sine
permite depistarea condi iilor
favorabile
pentru
formarea
acestei
structuri
fundamentale în cadrul personalit ii, factorii
care determin denaturarea procesului de
dezvoltare i strategiile i metodele de
corec ie. Nu mai pu in semnificativ este
problema studiului situa iei sociale de
dezvoltare care de la L.Vâgotsky încoace mai
des a fost declarat de cât profund studiat .
Cel mai pu in este cercetat geneza
con tiin ei de sine în ontogenez . În lucr rile
psihologilor S.Rubin tein, A.N.Leontiev,
A.Bodaliov,
L.Bojovici,
I.Cesnocova,
J.Piaget, H.Wallon, R.Zazzo etc. pe lâng
problemele teoretice sunt abordate i unele
aspecte particulare a genezei con tiin ei de
sine. În ultimele decenii în cadrul a dou
direc ii, coli psihologice au fost realizate
studii separate asupra dezvolt rii unor
momente, structuri, însu iri a con tiin ei de
sine la diferite etape de vârst . Prima din ele
ar fi coala fondat de M.Lisina( N.Avdeeva,
A.Silvestru,I.Dimitrov,V. ur, M.Elaghina, .a.)
i a doua în cadrul psihologiei americane
(Lewis M., Brooks -Gunn J.).
Investiga iile noastre sunt consacrate
studiului genezei con tiin ei de sine în
ontogenez în diferite situa ii sociale de
dezvoltare la copiii de la 1 an pân la finele
copil riei, vârsta adolescent . Drept obiect de
studiu este con tiin a de sine în eleas ca un

Au fost realizate mai multe obiective:
• studiul formelor ini iale a con tiin ei de sine
pe parcursul copil riei precoce. Drept obiect
de studiu a servit imaginea de sine ca
structur afectiv – cognitiv (con inutul
concret, componen ii de baz , etapele
calitative, dinamica, tempoul, etc.). Am
demonstrat, c deja la sfâr itul anului doi de
via
se poate vorbi despre formarea
componen ilor structurali de baz a imaginii
de sine, unde pe parcursul copil riei precoce
se dezvolt mai mult latura cognitiv a
imaginii. Sub influen a experien ei activit ii
individuale
se
l rgesc
considerabil
cuno tin ele copilului despre sine, se
formeaz intens latura periferic a imaginii de
sine. Am depistat i studiat patru etape
calitative în dezvoltarea con tiin ei de sine pe
parcursul copil riei precoce. Am depistat
diferen e clare în formarea con tiin ei de sine
în copil ria precoce în dependen de SSD
diferite. În special, acolo unde sa format
comunicarea centrat pe personalitate, pe
subiect a adultului cu copilul am constatat
formarea imaginii de sine în jum tatea a doua
a anului doi de via . În condi iile deficitului
de comunicare de acest tip unde baza
interac iunii
o
constituie
conducerea
autoritar din partea maturului, comunicarea
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•

•

cu orientare pe “obiect” am constatat o
re inere
în
constituirea
imaginii,
nedezvoltarea ei complet chiar i la sfâr itul
anului trei de via .
studierea form rii con tiin ei de sine în
vârsta pre colar (con inutul, structura,
factorii
determinan i,
dinamica,
tempoul, laturile specifice etc.). Am
•
demonstrat cre terea v dit în aceast
perioad de vârst a rolului experien ei
individuale a copilului în formarea
componen ilor cognitiv i afectiv, îns
cu predominarea experien ei de
comunicare cu maturii i semenii. Am
demonstrat,
c
particularit ile
specifice, calitative a dezvolt rii
con tiin ei de sine la pre colarii
educa i în diferite SSD sunt
determinate de experien a diferit de
comunicare cu adul ii i posibilitatea
diferit de folosire a experien ei
individuale care este influen at de
prezen a, pozi ia, interac iunea cu
adultul. Având acelea i posibilit i în
cadrul experien ei individuale copiii nu
le folosesc i din nou factor de baz
este omul matur. Deosebiri esen iale
•
au fost depistate cât în cadrul
cuno tin elor despre sine, atât i în
cadrul atitudinii fa de sine. Am
demonstrat, c spre sfâr itul acestei
perioade de dezvoltare în condi ii
sociale mai pu in favorabile
se
formeaz o personalitate cu însu iri
specifice ce se refer i la nucleul ei con tiin a de sine - care influen eaz i
alte structuri în cadrul personalit ii
umane.
studiul form rii con tiin ei de sine la
elevul mic. Am demonstrat, c în
vârsta colar mic în dependen de
organizarea, realizarea, dezvoltarea
•
activit ii de înv are se formeaz sfera
cognitiv i afectiv a con tiin ei de
sine, considerabil se l rge te “
forma iunea central , nuclear ” a
con tiin ei de sine, în structura
periferic sunt proiectate cuno tin ele
despre sine ce se refer la capacit ile,
aptitudinile, posibilit ile, interesele,

2

întreaga personalitate. Autoaprecierea
pe care copiii o primesc în cadrul
familiei îndepline te func ia de
corec ie, fapt care lipse te la copiii
educa i în institu iile colective de tip
închis ceia ce provoac denatur ri în
structura acestui component.
studiul form rii de mai departe a con tiin ei
de sine în vârsta preadolescent . Am reu it s
demonstr m, c are loc o transformare
radical în con inutul con tiin ei de sine care
în mare m sur se formeaz fiind influen at
de situa ia social în sens larg al no iunii.
Con inutul concret ( în special în cadrul
componentului cognitiv) se deosebe te de
datele tradi ionale din literatura de
specialitate. La copiii de aceast vârst care
sunt educa i în SSD diferite predomin în
cadrul con tiin ei de sine acelea i orient ri,
caracteristici, valori. SSD în sens îngust (
L.Vâgotsky) determin formarea momentelor
specifice în con tiin a de sine a
preadolescentului ce in de tempou, dinamic
etc., iar în sens larg al no iunii SSD determin
însu i con inutul concret al con tiin ei de
sine.
studiul form rii con tiin ei de sine în vârsta
adolescent . Con inutul componen ilor de
baz r mâne de a fi determinat de aceia i
factori de baz ca i pentru perioadele de
vârst precedente. În SSD diferite la
adolescen i se formeaz con tiin a de sine cu
un con inut specific al componen ilor de baz .
La adolescen ii societ ii de tranzi ie se
formeaz un con inut nou, deosebit de
standardele cunoscute în literatura de
specialitate care în mare m sur este
determinat de SSD în sensul larg al no iunii.
Întreaga personalitate, stilul vie ii, activitatea
este determinat de con inutul specific al
con tiin ei de sine.
organizarea i realizarea programelor
de compensare i corec ie a form rii
con tiin ei de sine în copil ria precoce
i vârsta pre colar la copiii educa i în
institu iile colective de tip închis. Am
demonstrat posibilitatea corec iei
procesului de formare a imaginii de
sine în copil ria precoce i la
pre colari prin intermediul unei

influen e bine determinate asupra
sferelor principale unde au fost
depistate cele mai v dite deosebiri la
copiii educa i în diferite SSD: copil adult
(comunicare,
interac iune,
activitate), copil - alt copil(
comunicare, activitate, interac iune),
copil - anturajul material (felul
dominant al activit ii, etc.), copil - El
singur ( sfera emo ional , afectiv
etc.). În acest caz am propus programe
de corec ie netradi ionale. Momentul
cel mai esen ial const în faptul, c nu
se lucra în special nemijlocit asupra
corec iei, compens rii con inutului
concret al con tiin ei de sine. Toate
ac iunile de corec ie i compensare au
fost orientate la 4 sfere nominalizate,
prin intermediul c rora se îmbog ea
experien a de comunicare i cea
individual , ceia ce la rândul s u
determina compensarea i corec ia
componen ilor cognitiv i afectiv. Am
ar tat, c compensarea i corec ia
poate fi numai par ial i este cu atât
mai efectiv
cu cât se începe
desf urarea ei într-o vârst mai
timpurie.

formarea con tiin ei de sine ( componentul
cognitiv i cel afectiv).
5.Pentru prima dat au fost elaborate baterii de
tehnici în scopul obiectiv rii în comportarea
copilului a cuno tin elor i atitudinii fa de
sine pentru toate etapele de vârst studiate.
6.Au fost elaborate programele de compensare,
corec ie, formare a componentului afectiv i cognitiv
al con tiin ei de sine pentru vârsta precoce i
pre colar . Aici a fost folosit o procedur nou care
const în ac iunea formativ direct asupra factorilor
determinan i i prin ei compensarea lacunelor
depistate în con inutul concret al con tiin ei de sine.
7.Experimental a fost demonstrat posibilitatea
compens rii par iale i corec iei în dezvoltarea
con tiin ei de sine la copiii educa i în condi ii sociale
de via specifice pentru institu iile de tip închis.
8.Pentru prima dat a fost demonstrat, c premizele
ini iale a con tiin ei de sine apar în ontogenez în
jum tatea a doua a anului doi de via i se formeaz
la sfâr itul anului doi de via .
9.Au fost descrise i studiate etapele calitative de
formare a componen ilor de baz : latura afectiv i
cea cognitiv .
10.Concep ia, teoria psihologului L.Vâgotsky despre
SSD este completat cu un studiu sistematic
experimental concret pe exemplul genezei con tiin ei
de sine în ontogenez în diferite condi ii sociale de
dezvoltare.
11.Concep ia despre geneza comunic rii a M. Lisina a
fost completat cu date concrete referitor la parametrii
ac iunilor cu centrare pe subiect care determin
dezvoltarea con tiin ei de sine în primii ani de via a
copilului.
12.Posibilitatea folosirii complexelor de metodici i
proceduri în calitate de instrumente de diagnostic în
scopul studierii con inutului concret a con tiin ei de
sine la diferite etape ale ontogenezei, în special la
etapele timpurii, acolo unde în prezent se simte cea
mai mare lips a lor.
13.Datele ob inute în cadrul investiga iilor reflect
denatur rile în personalitatea copiilor educa i în
condi iile institu iilor de tip închis i celor din
familiile incomplete cu caracter negativ, eviden iaz
cauzele acestor denatur ri.
14.Rezultatele lucr rii pot constitui baza reform rii
întregului sistem de educa ie i instruire a copilului în
institu iile colective de tip închis în ceia ce prive te
sferele de rela ii: copil - matur ( comunicarea,
interac iunea, activitatea), copil - alt copil (
comunicarea, interac iunea, activitatea), copil anturajul material ( felul dominant al activit ii etc.),
copil - El singur ( sfera emo ional , afectiv etc).
15.Materialele lucr rii ofer posibilitatea de
organizare a activit ii de profilaxie în toate

În experimente au participat : 760 de copiivârsta precoce: 160, pre colari: 90, elevii
claselor primare: 90, preadolescen i: 240,
adolescen i: 180.
În total au fost realizate 10985 probe
experimentale completate de observ ri,
convorbiri, anchet ri etc.
1.Pentru prima dat a fost realizat studiul
experimental sistematic a genezei con tiin ei
de sine în ontogenez .
2.A fost realizat studiul genezei con tiin ei de
sine în dependen de SSD diferite : a) copii
din familii b) copii din familii incomplete cu
caracter nefavorabil c) copii din institu iile de
educa ie de tip închis.
3.A fost demonstrat rolul dominant, hot râtor
a experien ei de comunicare cu adultul în
formarea con tiin ei de sine la diferite etape
ale ontogenezei.
4.Au fost depistate i studiate experimental
parametrii ac iunilor centrate pe subiect în
cadrul comunic rii adultului cu copilul
specifice pentru familie
i care lipsesc în
institu iile de tip închis care în fond determin
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cazurile unde exist pericolul apari iei unor
denatur ri în cadrul personalit ii dictate de
insuficien a în organizarea i realizarea
comunic rii i interac iunii adul ilor cu copii
în diferite situa ii sociale de dezvoltare.
În mod special dorim s ne referim la
formarea con tiin ei de sine în condi ii
experimentale pe care am realizat-o cu copiii
de vârst precoce i pre colar . În cadrul
ipotezelor lansate pentru partea formativ a
lucr rii noastre am presupus, c în condi ii
experimentale este posibil influen a activ
asupra procesului de formare a con tiin ei de
sine la etapele timpurii ale ontogenezei.
Momentul cel mai esen ial în cadrul probelor
formative consta în interven iile psihologice în
formarea i dezvoltarea factorilor de baz
determinan i ai form rii imaginii de sine în
copil ria precoce.
edin ele în special
organizate de noi determinau influen a asupra
urm toarelor sfere de baz în cadrul c rora am
depistat cele mai pronun ate deosebiri în
loturile experimentale: sfera copilul - adultul
(comunicarea, interac iunea, activitatea), sfera
copilul - alt copil (comunicarea, interac iunea,
activitatea), copilul - realitatea material (tipul
dominat al activit ii ), copilul - El singur
(sfera cognitiv , sfera afectiv etc). Aten ie
deosebit pe parcursul tuturor edin elor a fost

acordat desf ur rii comunic rii centrate pe
subiect (parametrilor acestui tip de
comunicare) care au fost depista i i studia i în
experimentele de constatare, în cadrul
anchet rilor, observ rilor ca determinante a
dezvolt rii imaginii de sine.
În grupul experimental au fost inclu i pentru
aceast vârst 20 de copii din lotul III (educa i în
orfelinate) a câte 5 pentru fiecare subgrup de vârst ca
i în experimentele de constatare. Grupul de control
era de asemenea constituit din 20 de copiii din
orfelinate i copiii din loturile II i I. Cu fiecare copil
din grupul experimental am petrecut câte 10 edin e
de formare. Pe lâng aceasta în mod special a fost
permanent analizat situa ia de întâlnire i desp r ire
cu experimentatorul. În scopul unui control riguros
asupra interven iilor formative am repetat de dou ori
experimentul de control. Primul din ele a fost realizat
dup 5 edin e formative i ultimul la finele ciclului
formativ. În experimentul de control preventiv au
participat 40 de copii; câte 20 în grupurile
experimental i de control iar în experimentul de
control final - 80 de copii. Pe lâng 40 de copii
men iona i aici au participat înc 40 de copii a câte
20 din loturile I i II. Includerea ultimilor din copii a
fost determinat de faptul cre rii posibilit ii de
comparare a nivelului de formare a componen ilor în
condi ii experimentale i nivelul pentru copiii din
primele dou loturi.

Tabelul nr. 1. Rezultatele sumare în experimentul de control.
Subg.vârst
Tehnica
“P. R. O.” 6 probe
8 probe, partea a doua
Grupul experimental Grupul de control Grupul experimental
Grupul de control
Niv. ini . Niv.cont Niv. ini . Niv.cont. Niv.ini . Niv.contr Niv. ini . Niv. cont
1
17
17,5
0
0
85,32
15,84
1,4
0
2
21
20,5
0
0
103,13
19,29
4,8
0
3
30
30,1
1,7
1,65
100,9
30,53
5,6
1,6
4
33
34
3,8
3,75
94,75
39,71
6,8
3,6
Analiza datelor din tabel ne permite s
vorbim despre cre terea rezultatelor
pentru to i componen ii con tiin ei de sine
la copii din grupul experimental în timp ce
la micu ii din grupul de control nu sau
produs schimb ri semnificative ( diferen e
statistic semnificative dup criteriul U
Mann - Whetney ). Probele realizate ne
demonstreaz
c
pe
parcursul
experimentelor formative la copiii din
grupul experimental treptat se formeaz
cuno tin e stabile despre sine, se dezvolt
intensiv latura periferic a con tiin ei de
sine. În acela i timp am constatat la copiii
din grupul de control un nivel mult mai
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inferior a cuno tin elor despre sine, a
reprezent rilor în structura periferic a
forma iunii studiate. Cel mai pu in în
structura
periferic
sunt
prezente
cuno tin ele despre sine ca subiect, ca
personalitate.
Aici
predomin
reprezent rile despre capacit ile, ac iunile
cu obiectele care se formeaz în cadrul
experien ei individuale.
Prin intermediul edin elor formative
cu orientare pe subiect am reu it s
influen m asupra tempoului de formare
a con inutului concret a componentului
cognitiv. Am reu it s
dezvolt m
cuno tin ele copiilor despre sine ca

personalit i, ca subiec i ai ac iunilor cu
cognitiv ne permite s vorbim despre un
obiectele. Schimb ri esen iale au intervenit
tempou mai sporit la copiii din grupul
experimental ( aproximativ de 6 - 9 luni).
i în latura afectiv a con tiin ei de sine.
Înainte de toate am reu it s înl tur m
Acest fapt este un argument serios în
favoarea posibilit ii de organizare a
atitudinea denaturat fa de sine prin
înt rirea structurii nucleare i senza iilor
activit ii compensatorie în aceast
emo ionale pozitive. Analiza comparativ
direc ie.
a procesului de formare a componentului
Tabelul nr.2. Datele sumare în experimentul de control ( grupul experimental, loturile I i II).
Subgrupul de
Tehnica “ P. R. O. “ 6 p r o b e
8probe,partea a doua
vârst
Gr.exper.
Lotul I
Lotul II Gr.exper. Lotul I
Lotul II
1
115
1,82
85,32
36
1,4
0,14
2
126,3
6,6
103,13
45,4
4,8
2,2
3
120,5
8
100,9
55,3
5,6
3,65
4
114
8
94,75
66,7
6,8
5,6
Datele prezentate în acest tabel ne permit
s
vorbim despre
o posibilitate
compensatorie numai par ial . Nu am
reu it s form m la micu ii din lotul III
acel nivel care este caracteristic pentru
copiii din primul lot. În compara ie cu
copiii din lotul II am ob inut rezultate
mai înalte, deci un nivel mai înalt al
form rii con tiin ei de sine. Experimentele
formative
orientate la
organizarea
comunic rii subiecte
a adultului i
copilului ne-au permis s asigur m o
compensare par ial a re inerii în formarea
con tiin ei de sine în copil ria precoce la
copiii educa i în institu iile colective de tip
închis. Cele mai bune efecte compensatorii
sunt la anul doi de via iar în continuare
efectul scade.
În continuare vom prezenta experimentele
formative cu copiii de vârst pre colar .
Pentru aceast parte a cercet rii au fost
înaintate urm toarele obiective de baz :
•

selectarea i promovarea metodelor i
tehnicilor de diagnosticare i de
corec ie pentru vârsta pre colar

•

organizarea
i
realizarea
experimentului formativ cu pre colarii
din institu iile colective de educa ie: a)
pre colarii inferiori - 3-4 ani; b)
pre colarul mediu - 5 ani; c)
pre colarul superior - 6 - 7 ani.

subgrup de vârst ) au format grupul de
control. Cu fiecare din copiii inclu i în
experimentul formativ au fost realizate a
câte 10 edin e formative ( individuale i
colective). În esen toate edin ele au fost
orientate la:
•

îmbog irea
considerabil
a
experien ei de comunicare cu adul ii i
semenii;

•

îmbog irea experien ei individuale i
implicarea direct a ei în formarea
componen ilor de baz a con tiin ei de
sine;

Aceste dou obiective de baz se realizau
prin altele cu un con inut mai concret:
organizarea, implicarea i desf urarea
activit ii dominante a pre colarilor jocului pe roluri;
organizarea , desf urarea activit ilor
productive cu pre colarii;
organizarea, desf urarea formelor de
baz a comunic rii în aceast vârst
lichidarea diferen elor stabilite în
sferele de baz pentru copii: copil adultul, copil - anturajul material, copil alt copil, copil - “El singur”.
orientarea total
la personalitatea
copilului, accentuarea ajunsurilor care se
refer la personalitate i la activitate,
încurajarea copilului i ac iunilor lui,
aprecierea pozitiv
i în cazurile când
copilul nu o merit . Prezent m rezultatele

Pentru experimentele formative din 30 de
pre colari împ r i i în trei subgrupuri de
vârst (3 x 10) au fost selecta i a câte 5
copii ( 5 x 3 ) - în total 15 copii. De
asemenea 15 pre colari ( câte 5 în fiecare
5

în post - testare, dup ce copiii au
participat la edin ele formative.
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Graficul nr. 1. Rezultatele în post-testare pentru pre colarii inferiori.
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Graficul nr. 2. Rezultatele în experimentul de control pentru pre colarul mediu.
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Probele

Graficul nr.3.Rezultatele în experimentul de control pentru pre colarul superior
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Rezultatele prezentate reflect tabloul general a
schimb rilor care au intervenit dup ce am realizat
experimentul de formare.
În timpul care s-a scurs între pre- i post- testare la
pre colarii grupului de control n-au intervenit
schimb ri esen iale ( diferen ele nu sunt statistic
semnificative la nivelul p = 0,05 dup criteriul UMann-Whetney).
Compararea rezultatelor medii pentru
subgrupurile de vârst (grupul experimental i cel
de control) ne ofer diferen e statistic semnificative
la nivelul p =0,05. (criteriul U- Mann-Whetney).
Deci, deja la acest compartiment putem spune, c
ipotezele lansate pentru aceast parte a lucr rii au
fost confirmate: în condi ii experimentale special
organizate este posibil corec ia i influen a pozitiv
asupra procesului de formare a con tiin ei de sine,
în special, pentru vârsta pre colar
trebuie
accentuat sfera de comunicare cu caracter de
subiect i reanimat sfera activit ii individuale,
formând i acest tip de experien . Rezultatele
subgrupurilor de vârst pentru grupul experimental
sunt mai mari în compara ie cu rezultatele grupului
de control.
Credem, c am reu it s influen m asupra
tempoului de formare a imaginii de sine. În acest
sens, stimulând formarea rapid a experien ei de
comunicare i cea individual ( la ea ne v-om referi
i în continuare) am reu it s l rgim, s îmbog im
cât cuno tin ele copiilor despre sine, atât i s
schimb m atitudinea copiilor fa de sine.
Componentul cognitiv. Evident pentru noi este
faptul, c
edin ele formative cu o concentrare
foarte mare a materialului într-un timp scurt au
provocat constituirea noilor cuno tin e
despre
propriile capacit i i posibilit i, despre însu irile
personalit ii pe care le posed etc., etc. Permanent
în decurs a 2 - 3 luni în cadrul comunic rii, în
cadrul interac iunii, în cadrul activit ii practice (
jocurile, activit ile productive, construire, modelare
etc.) formam noi i noi cuno tin e despre sine la
copii, le descopeream noi posibilit i, chiar
“inventam” noi posibilit i i ofeream copilului
multe i diverse informa ii despre sine. Procesul de
comunicare, evident, a fost modificat foarte esen ial.
De la restric ii, autocratism, norme, formalism etc.,
am trecut la comunicare centrat pe personalitate cu
toate caracteristicile ei . În special trebuie s ne
referim la factorul al 2-ea de baz care determin
formarea imaginii de sine - experien a activit ii
individuale a copilului. Aici, men ion m

urm toarele momente. În principiu, pentru perioada
precedent de dezvoltare - vârsta precoce - am
ar tat, c în acest sens diferen ele între e antioane
(SSD diferite) nu este mare. Cu alte cuvinte în
institu iile de tip închis de educa ie se formeaz o
experien a activit ii individuale aproximativ la
acela i nivel ca i pentru alte e antioane. ( copii au
posibilit i în primii ani de via nu cu mult mai
proaste de cât în cadrul primelor 2 e antioane).
inem s reamintim, c primul lot a fost
format din copii din familii obi nuite. Îns se
întâmpl urm torul lucru, foarte interesant. Copiii
din lotul III , având condi iile respective -medii
pentru formarea experien ei activit ii practice nu
le pot folosi sau nu le folosesc. Cel pu in credem, c
aici pot fi eviden iate 2 situa ii. Prima din ele - la
copii se formeaz experien a activit ii practice la
un nivel mediu, îns mai departe exist bariere care
nu permit formarea sub influen a ei a laturii
cognitive în cadrul imaginii de sine. ( Se creeaz
impresia, c cuno tin ele despre sine sunt formate,
îns nu sunt folosite de c tre copil în cadrul
con tiin ei de sine). Dac , în acest sens s vorbim
despre arhitectonica imaginii, atunci v-om men iona
urm toarele
momente.
Noile
cuno tin e,
reprezent ri despre sine care se formeaz în cadrul
experien ei activit ii practice sunt proiectate în
structura periferic , îns acolo
i r mân într-o
form pasiv , neactivat . i situa ia a doua - mai
dificil - copiii nu pot la un nivel normal s profite
de organizarea experien ei activit ii practice.
Consider m corect aici urm torul argument - i în
prima, i în a doua
situa ie cauza, factorul
determinant este acela i, numai c el este implicat la
diferite etape. Vorbim în acest caz
despre
comunicarea cu adul ii. În prima situa ie - stilurile,
formele de comunicare
practicate nu permit
p trunderea cuno tin elor despre sine în nucleul
imaginii, consolidarea i folosirea lor în cadrul
con tiin ei de sine. i în situa ia a doua comunicarea practicat
nu permite, utilizarea
posibilit ilor create în anturaj în vederea
desf ur rii,
realiz rii
activit ii
practice
individuale. Aici, înc
pân
la formarea
cuno tin elor i proiec ia lor în structura periferic a
imaginii drept barier este prezent comunicarea ,
acele forme, tipuri care sunt practicate în institu iile
tip închis.
Credem, c anume diferen ierea acestor dou
situa ii ne permite argumentarea posibilit ilor
par iale de compensare în formarea imaginii Eu-lui.
Mult mai înalte efecte ob ineam anume cu acei copii

pentru care le este caracteristic prima situa ie i
compens ri mult mai pu in eficiente la pre colarii
din situa ia a doua. Aceasta, ar fi numai una din
cauze dar nu singura din ele.

structural de baz
afectiv .

al con tiin ei de sine - sfera

Condi iile experimentale pe care le-am creat
au contribuit par ial la un progres în dezvoltarea
atitudinii pozitive fa de sine. Cel mai important
moment aici este din nou comunicarea centrat pe
subiect cu accentuarea permanent a parametrilor
respectivi depista i i eviden ia i de noi. Formarea
încrederii în sine, înl turarea par ial a închist rii,
lipsei de ini iativ , renun area la acel regim aspru de
cerin e i norme a determinat schimb rile ce au
intervenit în sfera afectiv a copiilor. Cei din urm
au început a zâmbi, a manifesta ini iativ în jocurile
i activit ile propuse etc. Aprecierile pozitive
permanente din partea adultului care se refer la
personalitate i la activitatea copilului i-au permis
pre colarilor din lotul III s priveasc cu al i ochi la
sine însumi. Deci s-a transformat sistemul de
autoapreciere. Acest lucru bine se observ
în
rezultatele prezentate în mod grafic, unde se
constat diferen e statistic semnificative între
autoaprecierea copiilor din grupurile experimentale
i de control.

Componentul afectiv. În acest domeniu am
reu it, ca i în perioada copil riei precoce s
provoc m schimb ri mari. Acest lucru a fost bine
ar tat pentru perioada precedent atunci, când am
folosit tehnica “P.R.O.”. Dup
parametrul
“manifest ri emo ionale” copiii din lotul III
r mâneau cu mult în urm în compara ie cu primele
2 loturi. Aceasta ar fi un moment i al doilea - la
micu ii din orfelinate se manifestau retr iri
emo ionale de caracter negativ orientate la sine
însumi în situa ii experimentale în care real lipsesc
motivele, cauzele care le puteau provoca. Aceste
dou
momente
sunt caracteristice pentru
componentul afectiv al imaginii de sine i la vârsta
pre colar . De fapt mai mul i autori men ioneaz
s r cia, re inerea în manifestarea emo iilor i
sentimentelor la copiii crescu i în
orfelinate.
Lucrând cu pre colarii deseori observam, c ei se
re in de a râde, de a zâmbi atunci când noi
glumeam, le povesteam ceva etc. Închistarea
specific pentru ace ti copii ce ine de întregul
comportament se reflect i în tr irile emo ionale.

Pe lâng schimb rile care au intervenit în
tempoul form rii Eu-lui trebuie s vorbim i despre
modific rile în con inutul imaginii. De fapt ne-am
referit la acest moment când am vorbit despre
componentul cognitiv i afectiv al imaginii. Aici
numai în form de generalizare. Organizarea
edin elor formative inând cont de : felul dominant
al activit ii, importan a activit ilor productive,
caracteristicile de vârst a pre colarilor, dialectica
dintre sferele de baz de interac iune între copil i
adult, realitatea material , semeni, sine însu i,
factorii de baz ce determin dezvoltarea imaginii
etc, ne-au permis s ob inem schimb ri calitative în
con tiin a de sine a pre colarilor educa i în institu ii
colective de tip închis. Principalele din ele fiind:

Componentul afectiv al con tiin ei de sine
(atitudinea fa de sine ) este la un nivel mult mai
sc zut format la copiii din lotul III. i aici avem
argumentele respective. Pentru a avea o atitudine
emo ional pozitiv fa de sine copilul trebuie s
simt , s tr iasc aceast atitudine din partea celor
din jur. În primii ani de via aici cel mai important
este atitudinea respectiv a adul ilor. i din nou
putem compara începând cu primul an de via unde
fel dominant al activit ii este anume comunicarea
emo ional a maturului cu micu ul condi iile pentru
loturile noastre studiate. În cazul e antionului III
practic lipse te aceast comunicare emo ional , în
primul an de via are loc satisfacerea trebuin elor
biologice a pruncului i celor ce îngrijesc de copii
practic nu le r mâne nici timp pentru asigurarea
condi iilor optime de formare a personalit ii i în
acela i rând, a constituirii formelor ini iale a
con tiin ei de sine. Mai apoi, în copil ria precoce, în
vârsta pre colar , de parc se echivaleaz ceva mai
mult condi iile de educa ie îns , familia în acest
sens nu poate fi substituit nici printr-un alt institut
de socializare a personalit ii. Cele expuse ne permit
s vorbim despre faptul, c i la pre colari nu sunt
create condi iile respective ( factorii de baz ) pentru
dezvoltarea optim a celui de al doilea component
9

•

îmbog irea con inutului con tiin ei de sine prin
l rgirea diapazonului de cuno tin e despre sine;

•

consolidarea cuno tin elor i reprezent rilor
despre sine prin trecerea de la o structur difuz
a componentului cognitiv la o structur integr
bine diferen iat ;

•

formarea autoaprecierii pozitive i adecvate a
pre colarilor;

•

formarea componen ilor structurali precum ar fi:
sentimentul empatiei, sentimentul propriet ii,
identitatea sexual etc.;

•

dezvoltarea ini iativei i încrederii în sine etc.

Înc un moment esen ial la care trebuie s ne
referim const în faptul, c compensarea i în
aceast perioad de vârst este posibil , cei drept
compensarea par ial . Îns consider m, c exist
deosebire în procesul de formare a imaginii de sine
în condi ii experimentale în copil ria precoce i în
vârsta pre colar .

etc., sunt determinate de situa ia social de
dezvoltare în sens îngust, iar caracteristicile
globale de con inut sunt determinate de SSD în
sens larg al no iunii.
2.În SSD diferite se formeaz un con inut
specific al con tiin ei de sine care este
determinat în prim plan de deosebirile existente
în patru sfere de baz : copil - adult (
comunicare, activitate, interac iune ), copil - alt
copil ( comunicare, interac iune, activitate),
copil - anturajul material ( felul dominant al
activit ii, interac iune, alte activit i), copil - El
singur ( sfera emo ional , afectiv etc.).
3.În condi iile unei societ i în tranzi ie ( pe
exemplul r.Moldova) se formeaz un con inut
specific al con tiin ei de sine care se deosebe te
de standardele
primite în psihologia
exsovietic i cea occidental .
4. La copiii educa i în condi iile institu iilor
colective de tip închis i la cei din familiile
incomplete cu caracter nefavorabil se constat
denatur ri în con inutul componen ilor de baz
a con tiin ei de sine, re inerea în apari ia i
dezvoltarea acestei forma iuni nucleare în
cadrul personalit ii umane.
5.În condi ii sociale favorabile se constat
formarea con tiin ei de sine în formele ei
elementare în jum tatea a doua a anului doi de
via ceia ce este aproximativ cu un an înainte
în compara ie cu datele tiin ei psihologice.
6.La micu ii de la un an pân la trei educa i în
orfelinate se constat o re inere în dezvoltarea
con tiin ei de sine egal cu 9 - 12 luni.
7.În perioada copil riei precoce la copiii din
familii incomplete cu caracter nefavorabil i la
cei din institu iile tip închis se constat
denatur ri în con inutul componentului cognitiv
i afectiv al con tiin ei de sine.
8.În formarea fiec rui component al con tiin ei
de sine ( identitatea sexual , sentimentul
propriet ii, sentimentul empatiei, atitudinea
fa de sine, etc.) sunt prezente patru etape
calitative pe parcursul perioadelor de vârst .
9.Dinamica form rii componen ilor cu trecerea
prin etapele calitative este diferit
în
dependen de complexitatea, timpul apari iei,
factorii determinan i.
10.Este posibil obiectivarea prin intermediul
unor anumite proceduri în activitatea exterioar

În copil ria precoce am reu it s compens m
par ial formarea componen ilor structurali ai
con tiin ei de sine, am gr bit timpul de apari ie a
unor componen i la subiec ii grupului experimental
în compara ie cu grupul de control, am sporit
tempoul dezvolt rii aproximativ cu 6 - 9 luni, am
demonstrat c ac iunile compensatorii sunt mai
eficiente la anul doi de via în compara ie cu anul
trei, etc.
Experimentele formative cu copiii de vârst
pre colar
de asemenea ne-au permis s
compens m din formarea imaginii de sine, s
sporim tempoul form rii cuno tin elor despre sine
(componentul cognitiv), s
consolid m cât
componentul cognitiv atât i cel afectiv etc. Îns
rezultatele experimentelor formative ne permit s
facem înc o concluzie important care de fapt nici
n-a fost pus ca problem sau obiectiv pentru
perioada dat de via . Consider m, c formarea
con tiin ei de sine în condi ii de educa ie specifice
pentru institu iile colective de tip închis se
deosebe te de acela i proces care îns decurge în
condi ii obi nuite ( normale). Diferen a aici const
nu atât în re inerea, tempoul mai redus etc., ci în
formarea unei con tiin e de sine specifice. Laturile
specifice sunt determinate de întregul proces de
via , de educa ie, comunicare i interac iune care
sau format în institu iile de tip închis. Faptul, c
copiii au r mas f r tutela p rinteasc r mâne de a
fi fapt i nici un fel de institu ii colective de educa ie
de tip închis ( în a a form cum ele sunt la noi în
prezent) nu pot asigura dezvoltarea normal a
copilului, formarea personalit ii a a cum se
întâmpl
în norm . Dezvoltarea are loc,
personalitatea se formeaz îns cu însu iri specifice,
care sunt determinate de lipsa p rin ilor.

Materialele investiga iilor realizate ne
permit s
facem urm toarele concluzii
generale:
1.Geneza con tiin ei de sine în ontogenez este
determinat de SSD (L.Vâgotsky) preluat în
sensul îngust i sensul larg al no iunii, unde
tempoul, dinamica, interac iunea între structura
periferic i “ forma iunea central nuclear ”,
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a copilului a con inutului interior al
componentului cognitiv i afectiv, în special în
vârstele timpurii ale ontogenezei.
11.Experien a de comunicare i experien a
activit ii practice sunt factori determinan i ai
form rii con tiin ei de sine în ontogenez .
12.În condi iile institu iilor colective de tip
închis copiii având acelea i posibilit i pentru
activitatea practic deseori nu pot folosi
experien a individual , acest tip de experien
fiind blocat de experien a de comunicare.
13.În cadrul comunic rii centrate pe
personalitate, pe subiect sunt anumite
caracteristici care nemijlocit determin
formarea corect a con inutului componentului
cognitiv i afectiv al con tiin ei de sine (
interven ii
comunicative
centrate
pe
personalitate, pe subiect).
14.În condi ii experimentale în special
organizate centrate pe folosirea interven iilor
comunicative cu orientare subiect i orientate
la lichidarea diferen elor depistate în cele patru
sfere de baz descrise mai sus i prin acest fapt
determinând dezvoltarea experien ei de
comunicare i
experien ei individuale a
copiilor este posibil corec ia i compensarea
par ial a procesului de formare a con tiin ei de
sine în copil ria precoce i vârsta pre colar la
copiii din institu iile de tip închis.
15.Programele de corec ie i compensare sunt
cu atât mai efective cu cât activitatea dat se
începe mai devreme. Cele mai bune rezultate
pot fi ob inute în anul doi de via a copilului,
iar în continuare efectul de compensare scade.
16.În scopul asigur rii procesului de formare a
unei personalit i armonioase i s n toase este
necesar de a modifica întregul sistem de
educa ie în institu iile colective de tip închis
inând cont de faptul principal, c nimic i
nimeni nu poate înlocui familia primar a
copilului.
17.Schimb rile principale în astfel de institu ii
ar fi: mic orarea esen ial a num rului de copii
în fiecare grup, majorarea num rului de adul i
care nemijlocit sunt în contacte cu copiii,
înl turarea
schimb rii
permanente
a
educatorilor, etc, apropierea la maximal
posibil
a condi iilor de comunicare,

interac iune, activitate în cadrul a patru sfere de
baz eviden iate în lucrare la cele din familie.
Summary
This research is devoted to the actual
problem of the developmental and psychology
– the self-consciousness genesis of children
aged 1–18.These children are educated in
different social conditions. In this research
work are shown: dynamics of the selfconsciousness at different developmental stages
of a child, the situations, factors, contents,
possibilities, mechanisms, the natural laws of
development and the differences determined by
the Social Situation of Development (SSD).
The determinating factor of self-consciousness
development at the different ontogenesis stages
is the communicative experience with adults. In
the favorable social conditions the forming of
self-consciousness in the elementary forms
appears by the age of 2. At the same time the
children from orphanages are 9-12 months
behind. The structures which form the selfconsciousness go through 4 main quality stages
in their development. The identification and the
complex studying of the developmental
peculiarities, architectonics of the forming
system, dynamics of self-consciousness
development made possible to ground and work
out the contents, progressive methods of the
acceleration
of
the
self-consciousness
development process. The compensation
process of the given defections in the
development pf self-consciousness is most
effective at the age of 2. The developmental
influence of these conditions comes down with
age.
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Unele aspecte ale problematicii resurselor psihologice, pedagogice i medicale
de ameliorare a dezvolt rii copiilor cu deficien e mintale ereditare
Mariana Sprincean, doctorand , UPS “Ion Creang ”
Nicolae Bucun, Acad., doct. hab., prof. univ.,
Recenzen i: Gînu D., doctor, conf.;Tintiuc T., doctor,conf.
Resursele reprezint c i, direc ii de
ameliorare i îmbun t ire a fonului clinic
corec ional. Spre deosebire de metod , resursele
reprezint posibilit i epuizabile (subiectivpractic), dar inepuizabile teoretic ca totalitate a
poten ialului de ameliorare. Resursele de
ameliorare pot dispune de un poten ial de o
intensitate diferit care poate cre te, descre te,
degenera sau disp rea în genere. Orice tip de
resurse au capacitatea de a se epuiza, îns
totodat de a se regenera, în virtutea faptului
obiectiv al form rii lor. Familia, de exemplu, se
prezint , în acest sens, ca un mediu favorabil de
aplicare, generare i cultivare a resurselor de
ameliorare a st rii de s n tate a copiilor cu
DME. Totodat mediul social-familial ca un
context formativ de grup reprezint
o
component
structural
a resurselor de
ameliorare. În acest mediu resursa poate fi
depistat , apreciat i cultivat de psiholog, c ci
familia reprezint o matrice de maturizare a
resursei spre a fi utilizat . Ajutorul psihologului
în acest caz const în a direc iona corect i
profesionist apari ia, cre terea i maturizarea
resursei de ameliorare [1].
În acest sens se impune a fi introdus o
nou no iune: Fonul corec ional ca totalitate de
resurse corec ionale i / sau de ameliorare,
posibil de a fi utilizate imediat sau în viitor.
Fonul corec ional se prezint a fi o categorie
dinamic , în dependen de utilitatea, utilizarea
resursei, epuizarea ei, identificarea sau
depistarea unei resurse noi. No iunea de
corec ie se prezint a fi mai degrab un proces
de aplicare a resurselor de ameliorare. Rela ia
dintre no iunile de corec ie i resurse de
ameliorare este destul de complex . Uneori
no iunea de corec ie poate fi substituit de
no iunea de resurse de corec ie conceput ca
având un sens comun cu no iunea de resurse de

ameliorare. Procesul de corec ie sau de
ameliorare a s n t ii poate depinde de mai
mul i factori atât intrapersonali (individuali),
cât i extrapersonali: de mediu, de grup, sociali,
de familie, etc. To i ace ti factori de corec ie
contribuie nemijlocit la aplicarea eficient a
resursei corec ionale. Totodat este important
faptul c procesul de corec ie poate c p ta
valori negative, atunci când efectul aplic rii
resursei de ameliorare este invers celui scontat
i numai înr ut e te situa ia bolnavului sau
tabloul s u clinic al acestuia în compara ie cu
situa ia ini ial . Pot exista în acest sens mai
multe explica ii i cauze precum: evaluarea
incorect a situa iei ini iale, incompeten a
specialistului psiholog de parametrare adecvat
a poten ialului de ameliorare, aprecierea gre it
a poten ialului de fond al resursei, ac iunile
nocive ale specialistului – psiholog bazându-se
incorect pe resurse deja epuizate sau pe cale de
epuizare, contactul comunica ional inadecvat
sau / i lipsa de comunicare între psiholog i
copil, etc. [2].
În baza celor expuse mai sus se
eviden iaz necesitatea de a dezvolta defini ia
resurselor de ameliorare în elegându-le i ca un
bagaj, poten ial, ca posibilit i nevalorificate,
ascunse care pot ine atât de planul interinvidual
social de grup, cât i de cel intraindividual
personal, rezultând din specificul, structura,
parametrii i caracteristicile obiectului supus
amelior rii i corec iei. La rândul s u resursa de
ameliorare i corec ie de asemenea posed i o
structur , fapt relevant mai ales din perspectiva
intr rii în esen a no iunii de resurs de
ameliorare ca i din perspectiva aplic rii cât
mai eficiente a acesteia. Astfel vom aminti de
câteva substraturi ale resursei ca p r i
componente obligatorii pentru orice tip de
resurs de corec ie i ameliorare. Tocmai prin

structura sa resursa de ameliorare existen a
c reia este un fapt obiectiv, deci nu ea este
întotdeauna evident
i u or de identificat,
difer de no iunea de metod care are o
finalitate prin excelen practic i aplicativ .
Amintim aici în primul rând de substratul
incon tient-rudimentar care este în strâns
leg tur
cu natura biologic-instinctiv
a
individului cuprinzând anumite deprinderi,
abilit i specifice oric rui pacient indiferent de
forma afec iunii [3]. De acest substrat nu se
poate face abstrac ie c ci celelalte etape de
tratament i corec ie (pe lâng etapa aplic rii
resurselor de ameliorare) se bazeaz pe el. Cel
de-al doilea substrat ca parte component a
structurii resursei de corec ie poate fi chiar
experien a specialistului psiholog i activitatea
nemijlocit de depistare, evaluare, cultivare i
aplicare a resursei. Calitatea acestei activit i a
specialistului psiholog este în strâns
concordan cu efectul benefic al aplic rii
resursei i în final al efortului de corec ie.
Substratul social al resursei poate include
anturajul i factorii sociali inevitabili prezen i în
structura resursei atât în procesul de evaluare
cât i în procesul de aplicare a ei.
Resursele de ameliorare difer radical în
dependen de forma clinic a maladiei copiilor
cu deficien e mintale ereditare (DME). În
consecin
se remarc o alt concep ie a
no iunii de “resurs de ameliorare” potrivit
c reia, ultima reprezint o parte component
intrinsec a procesului de corec ie i/sau de
tratament. Resursa de ameliorare reprezint
astfel o entitate terapeutico-corec ional
aplicabil în principiu la orice etap a
tratamentului dar mai ales se apeleaz la ea la
începutul procesului de corec ie, la etapa de
identificare strategic a c ilor de corec ie i
tratament. Fonul corec ional ca totalitate a
resurselor proxime i poten iale prin specificul
s u dinamic reprezint rezultatul activit ii
autonome a resurselor de ameliorare
subliniindu-se prin aceasta caracterul individual
obiectiv al celor din urm . Sarcina i rolul
specialistului psiholog se reduce, din acest
punct de vedere, în principiu la identificarea,
con tientizarea i interiorizarea acestui fon
corec ional. Totodat se remarc a fi important

în succesul de ameliorare a pacien ilor cu DME
capacitatea i abilitatea specialistului psiholog
de a demonstra suficient mobilitate în a
introduce toate ajust rile necesare în cadrul
procesului de corec ie i ameliorare în func ie
de schimb rile intervenite asupra fonului
corec ional, adic în dependen de evolu ia
acestuia, aceasta însemnând cu prec dere
apari ia, depistarea i identificarea unor resurse
de ameliorare noi mai eficiente sau mai
importante sau epuizarea (par ial sau absolut )
a unora dintre ele.
Din perspectiva elucid rii termenului de
resurs
de ameliorare este necesar
o
tipologizare a acestor resurse pe diferite criterii,
tipuri, scopuri de implementare ale acestora.
Aici se remarc trei mari tipuri de resurse de
ameliorare în func ie de caracterul profesional
al preg tirii specialistului care abordeaz
procesul de corec ie: resurse psihologice,
medicale i pedagogice. Resursele care fac
parte din prima categorie se pot grupa la rândul
lor în resurse psihoterapeutice, psihometrice,
psihosenzoriale, psihoemo ionale, comunicativstimulative, paranormale, hipnotice, psihointuitive (apelând i la intui ie în procesul de
ghidare a pacientului), etc. Resursele de
ameliorare din cea dea doua categorie se pot
tipologiza potrivit criteriului specificului
perspectivei de abordare medical a procesului
de corec ie a pacien ilor cu DME, precum i din
perspectiva gradului de gravitate a bolii, a
stadiului de dezvoltare a acesteia [4]. Astfel
distingem resurse de ameliorare profilactice,
paleative, terapeutice, chirurgicale, etc. Din
categoria resurselor pedagogice de ameliorare i
corec ie a copiilor cu DME remarc m resurse:
didactico-afective (prin aplicarea
ocului
direc ionat), crea ioniste (prin apelul f cut la
capacitatea de crea ie a copilului), informativinstructive, stimulatorii, educa ional-distractive
aplicate în cadrul jocurilor, cognitiv-distributive
sau graduale (prin repartizarea sarcinii
intelectuale în func ie de capacitatea copilului,
în dependen de scopul propus de specialist),
precum
i resurse educa ional-formative.
Potrivit altor criterii ca de exemplu celui vizând
stadiul aplic rii resursei de ameliorare i
corec ie putem distinge resurse de verificare (a
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st rii pacientului, a mediului în care se afl
pacientul), resurse de apreciere i de evaluare,
resurse de interven ie radical (în func ie de
necesitate), resurse de interven ie subtil (fin ).
Potrivit genezei resursei putem distinge resurse
individualiste (intrapersonale – care sunt
generate de persoana supus corec iei ca reac ie
la stimulii externi impu i de specialistulpsiholog) i resurse de grup, de mediu
(colective), care provin din anturajul
pacientului reprezentând un poten ial de
ameliorare a st rii pacientului, având o
puternic component de grup (foarte des de
familie). În dependen de criteriul succesiunii
aplic rii i utiliz rii resursei, a importan ei ei în
procesul de corec ie, precum i în baza rela iilor
de prioritate stabilite între resurse distingem
resurse fundamentale sau principale pe care se
pune accentul de baz în procesul de corec ie i
resurse secundare sau auxiliare care sunt
complimentare
celor
fundamentale,
le
completeaz i le amplific efectul curativcorec ional de ameliorare a st rii pacientului
[5]. Totodat este important de remarcat faptul
c resursele auxiliare foarte des pot deveni
fundamentale i viceversa în func ie de
mobilitatea schimb rii accentului ca i a
priorit ilor în cadrul procesului de corec ie. Pe
lâng tipurile de resurse explicate mai sus
amintim de anumite resurse de ameliorare ce nu
ac ioneaz direct, ci prin intermediul altor
factori i deci se remarc a poseda un caracter
circumstan ial. Deci, vom distinge dintre
resursele de ameliorare directe i cele
circumstan iale i în dependen de aceast
caracteristic vom tinde s facem ajust rile de
rigoare în procesul de analiz a evolu iei st rii
copilului cu DME. Devine absolut necesar
precizarea diferen ei dintre resursele de
ameliorare i cele care nu contribuie la acest
proces de corec ie a st rii pacientului (nici
direct, nici indirect). Astfel, diferen ierea
întreprins poate conduce c tre o în elegere mai
profund a esen ei no iunii de resurs de
ameliorare i corec ie.
Cercet rile
în
psihopedagogia
corec ional impun necesitatea cunoa terii
procedeelor i metodologiilor de profilaxie i
corec ie medical . Metodele medicale de

profilaxie ca resurs de ameliorare a dezvolt rii
DME contribuie la preîntâmpinarea na terii
copiilor cu maladii ereditare înso ite de retard
mintal. În Republica Moldova se utilizeaz
urm toarele metodologii de profilaxie: a)
consultul medico-genetic; b) diagnosticul
prenatal; c) diagnosticarea st rilor de
heterozigotitate; d) diagnosticul preclinic; e)
fertilizarea in-vitro.
Consultul medico-genetic reprezint un
tip de asisten medical specializat care la ora
actual este considerat a fi cea mai r spândit
i efectiv metod de profilaxie a afec iunilor
ereditare, inclusiv a deficien elor mintale
ereditare (sindromul Down i sindromul Xfragil). În sistemul de profilaxie, sfatul genetic
este considerat principala resurs de ameliorare,
pilonul ce une te strâns diferite aspecte din
domeniile medicale, genetice, psihologice,
pedagogice i sociale. În conformitate cu
defini ia lui P. Harper dat în anul 1981,
consultul medico-genetic este un proces, în
rezultatul c ruia pacientul i rudele lor care au
un risc sporit de a na te a unui copil cu defecte
ereditare sunt informa i despre consecin ele i
modul de transmitere a bolii respective, precum
i despre metodele de profilaxie i tratament
[6]. Scopul consultului medico-genetic ca
resurs medical de ameliorare este stabilirea
corect
a diagnosticului clinic definitiv,
prognosticul vital al copilului cu DME i cel
pentru urma ii familiei respective, explicarea
acestui fenomen (prezen a afec iunii) familiei i
rudelor apropiate, planificarea na terii unui
copil s n tos. Aceast
metodologie d
posibilitate consultandului sau probandului
(individul care este consultat în cadrul
consultului medico-genetic), familiei acestuia
s ob in informa ia necesar despre afec iunea
ereditar i resursele de ameliorare a deficien ei
mintale ereditare, despre evolu ia bolii, precum
i gradul de risc pentru urma i.
Eficacitatea resurselor de ameliorare a
dezvolt rii, a reabilit rii i perspectiv a înv rii
copiilor cu DME depinde atât de diagnosticarea
precoce a deficien ei mintale la indivizii cu
malforma ii congenitale i afec iuni ereditare,
cât i de acele tehnologii educa ional-formative
care contribuie la stimularea dezvolt rii
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copilului [7]. Dezvoltarea personalit ii
copilului cu sindromul Down i sindromul Xfragil, precum i a intelectului acestuia depinde
în mare m sur de gradul de evolu ie a
comportamentelor psihice de baz ale lui
precum cele: cognitiv-verbal, psiho-motor i cel
socio-afectiv. Educarea comportamentelor
psihice ca i dirijarea în mod pozitiv a ritmului
de cre tere la persoanele cu DME, precum i
stimularea dezvolt rii acestor trei tipuri de
comportamente psihice amintite reduc decalajul
evident care exist între copiii s n to i i cei
afecta i de boli genetice înso ite de retard mintal

i anume de sindromul Down i sindromul Xfragil. Specificul recuper rii i corec iei
intelectuale psihopedagogice a copiilor cu DME
impune utilizarea unor resurse de ameliorare
individuale pentru fiecare familie sau mediu de
via în care cresc copii cu astfel de afec iuni.
În acest sens nu se poate face abstrac ie de rolul
familiei i al cre ei în procesul de socializarea a
copilului cu DME. Astfel devine relevant
schema-model
al
utiliz rii
resurselor
psihopedagogice de recuperare i corec ie în
mediul social aplicate copilului cu DME
(Des1.).
Des.1.

Modelul utiliz rii resurselor psihopedagogice de ameliorare a dezvolt rii copiilor cu DME

Copilul cu DME
în mediul social
Cre a

Familia
Formarea personalit ii

Corec ia formativ
Dezvoltarea comportamentelor de baz
Cognitiv-verbal

Psiho-motor

Socio-afectiv

Activit i de stimulare a dezvolt rii copiilor

Activitatea practic cu

Activitatea verbal

Activitatea de joc

obiectele
Tehnologii educa ionale generale

Dezvoltarea

Dezvoltarea vorbirii

Dezvoltarea motorie

senzorial

Material i metode
Cercetarea care a fost întreprins a avut
drept scop diagnosticarea cât mai precoce,

identificarea specificului dezvolt rii copiilor cu
DME, i anume a copiilor cu sindromul Down
i sindromul X-fragil (sindromul Martin-Bell)
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pe parcursul primilor trei ani de via , având ca
obiectiv final aplicarea resurselor de ameliorare
a dezvolt rii acestor copii cu necesit i i
cerin e speciale. Astfel c o prim etap a
studiului de fa a constituit diagnosticarea
psiho-genetic a copiilor cu sindromul Down i
sindromul X-fragil în vârsta de pân la 3 ani.
Primul pas al diagnosticului psihologic a
constituit
identificarea
grupului
int .
Diagnosticul copiilor cu deficien e mintale
ereditare s-a efectuat în cadrul consultului
medico-genetic de la Centrul de Genetic
Medical . În timpul sfatului genetic al familiilor
cu risc înalt, al familiilor copiilor cu DME, a
fost acumulat informa ia necesar referitor la
datele anamnestice, care ne-au permis s
alc tuim pedigree-ul, adic arborele genealogic
a fiec rei familii cu copii bolnavi. Aceste date
cu privire la anamneza bolii, anamneza
familial , condi iile socio-economice de trai,
demografice, date cu privire la consangvinitate
(gradul de rudenie a p rin ilor) au fost ob inut
nemijlocit numai prin convorbiri, discu ii cu
p rin ii, rudele i persoanele care îngrijesc
copiii cu DME. Datele statistice arat c anual
în Republica Moldova se nasc circa 38 copii cu
diferite forme ale sindromului Down: în
conformitate cu datele de la IC OSMC în anul
2002 s-au n scut 42 copii cu sindromul Down,
2003 – 36 copii cu sindromul Down, 2004 – 38
copii cu sindromul Down. Inciden a
sindromului Down în Republica Moldova nu
difer de inciden a altor ri europene fiind de 1
: 700 de nou-n scu i vii. În ceea ce prive te
sindromul X fragil, statisticile atest c ,
indiferent de zona geografic , originea etnic i
starea socio-economic , un b rbat din 1250 i o
femeie din 2500 sunt afecta i de aceast
afec iune ereditar [8].

genetic s-a încercat de a se efectua o analiz
detaliat a structurii deficitului intelectual la
copiii cu sindromul Down i sindromul X-fragil
diagnostica i clinic i confirma i prin metode de
laborator (cercet ri citogenetice, cariotipare,
metode biochimice). Categoriile de persoane
supuse experimentului de aplicare a resurselor
de ameliorare a dezvolt rii copiilor cu
sindromul Down i sindromul X-fragil au fost
urm toarele:
1. Copii cu sindromul Down i sindromul Xfragil în vârst de pân la trei ani –
categoria de baz asupra c reia se aplic
resursele de ameliorare psihologice,
pedagogice i medicale;
2. P rin i i al i membri ai familiei;
3. Speciali ti – de trei tipuri dup criteriului
diferen ierii resurselor: medici, psihologi,
pedagogi.
P rin ii, membrii familiei copiilor inclu i
în cercetare, speciali tii reprezint categorii de
furnizare a informa iei despre e antionul
experimental, categorii care aplic resursele de
ameliorare i corec ie a dezvolt rii copiilor cu
aceste dou DME cel mai frecvent întâlnite:
sindromul Down
i sindromul X-fragil.
E antionul experimental (E.E.) de baz a fost
constituit din 180 copii, dintre care 97 copii cu
sindromul Down (65 copii aveau forma
omogen (trizomia liber ), 15 copii – forma
transloca ional i 17 copii – forma mozaic ) i
83 copii cu sindromul X-fragil în vârst de pân
la trei ani. Potrivit modului de via : în familii
154 copii, iar în Institu ii Speciale (orfelinate) –
26.
E antionul I total constituit din 60 copii
bolnavi de X-fragil în vârst de pân la 3 ani se
împarte în trei grupe de vârst , care la rândul
s u se împart în alte dou subgrupe dup
criteriul locului organiz rii experimentului,
mediul de trai a copilului.

Pe
parcursul
perioadei
efectu rii
experimentului de constatare au fost examina i
peste 300 de copii în vârst de pân la 3 ani cu
deficien
mintal de etiologie ereditar .
Rezultatele ob inute au confirmat faptul c
dintre toate DME copiii cu sindromul Down i
sindromul X-fragil constituie grupul cel mai
semnificativ. În timpul diagnosticului psiho-

Categoria de baz care a inclus copiii cu
sindromul X-fragil (Martin-Bell) i a fost
împ r it în trei grupe de vârst (Tabelul 1):
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Tabelul 1
0 – 1 an (20 copii)

1 – 2 ani (20 copii)

2 – 3 ani (20 copii)

10 copii

10 copii

10 copii

10 copii

10 copii
E.E. 5 copii

E.E. 5 copii

E.E. 5 copii

E.E. 5 copii

E.E. 5 copii

Lotul de copii cu sindromul X-fragil
format
în
baza
criteriului
localiz rii
experimentului (familie / institu ie) este
împ r it aproximativ în jum tate cu o
repartizare pe vârste aproximativ propor ional .
În cadrul subgrupelor de vârst din totalul de 83
copii cu sindromul X-fragil au fost exclu i 23
copii care nu se încadrau în categoria de vârst
pentru o veridicitate i corectitudine a
rezultatelor experimentului. În total am lucrat

E.C. 5 copii

10 copii

E.C. 5 copii

Orfelinate

E.C. 5 copii

Familii

E.C. 5 copii

Orfelinate

E.E. 5 copii

Familii

E.C. 5 copii

Orfelinate

E.C. 5 copii

Familii

cu 12 subgrupe experimentale de copii cu
sindromul X-fragil în vârst de pân la trei ani.
Categoria de baz
din e antionul
experimental care a inclus copiii cu sindromul
Down la fel a fost împ r it în trei grupe de
vârst , iar acestea la rândul s u au fost împ r ite
în subgrupe de vârst pentru fiecare categorie i
form clinic de boal (Tabelul 2):

În investiga ie particip 90 copii cu
sindromul Down. Au fost exclu i 7 copii cu
sindromul Down care nu se încadrau în
categoria de vârst . Durata experimentului
pentru fiecare subgrup experimental a fost de 2
- 3 luni, iar probele experimentale erau
efectuate cu aceea i categorie de vârst în
fiecare an de experiment. În cazul copiilor din
aceast categorie experimental – copii cu
sindromul Down - diferen ierea dup criteriul

(6 copii)

Mozaic

(4 copii)

Transloca ional

(22 copii)

Omogen

(5 copii)

(32 copii)

Mozaic

(30 copii)
transloca ional
(5 copii)

(28 copii)

(20 copii)

Down (forma clinicocitogenetic )

Omogen

Down (forma clinicocitogenetic )

(6 copii)

Down (forma clinicocitogenetic )

Mozaic

Vârsta 2 – 3 ani

(4 copii)

Vârsta 1 – 2 ani

Transloca ional

Vârsta 0 – 1 an

(18 copii)

Omogen

Tabelul 2

locului efectu rii experimentului familie /
institu ie s-a efectuat doar cu copiii cu
sindromul Down, forma omogen . Din cauza
localiz rii aproape exclusive a pacien ilor cu
sindromul Down formele transloca ionale i
mozaic în familie nu am f cut o diferen iere
dup criteriul familie / institu ie. Lotul de 22
copii cu sindromul Down (forma omogen sau
trizomia 21) inclu i în e antionul experimental
în
anul
2003
(Tabelul
3).
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Tabelul 3
Vârsta 0 – 1 an (6 copii)

Vârsta 1 – 2 ani (8 copii)

Vârsta 2 – 3 ani (8 copii)

Familii

Orfelinate

Familii

Orfelinate

Familii

Orfelinate

3 copii

3 copii

4 copii

4 copii

4 copii

4 copii

Lotul de 20 copii cu sindromul Down (forma omogen sau trizomia 21) inclu i în e antionul
experimental în anul 2004 (Tabelul 4).
Tabelul 4
Vârsta 0 – 1 an (6 copii)

Vârsta 1 – 2 ani (6 copii)

Vârsta 2 – 3 ani (8 copii)

Familii

Orfelinate

Familii

Orfelinate

Familii

Orfelinate

3 copii

3 copii

3 copii

3 copii

4 copii

4 copii

Lotul constituit din 18 copii cu sindromul Down (forma omogen sau trizomia 21) inclu i în
e antionul experimental în anul 2005 (Tabelul 5).
Tabelul 5
Vârsta 0 – 1 an (6 copii)

Vârsta 1 – 2 ani (6 copii)

Vârsta 2 – 3 ani (6 copii)

Familii

Orfelinate

Familii

Orfelinate

Familii

Orfelinate

3 copii

3 copii

3 copii

3 copii

3 copii

3 copii

În cadrul experimentului de constatare am
încercat s studiem i s investig m prin
intermediul
mijloacelor
experimentale
psihologice unii parametri de dezvoltare psihic
a copiilor. Ne-a interesat direct relevarea
nivelului optim de dezvoltare a celor trei
structuri psihice comportamentale: cognitivverbal, psiho-motor
i socio-afectiv. Ca
obiectiv principal am urm rit s determin m
corela ia dintre gradul retardului intelectual i al
retardului motor, verbal i afectiv. Deoarece
dezvoltarea senzorial la copii de vârsta fraged
reprezint un component fundamental al
ontogenezei la etapa dat am încercat s o
descriem mai detaliat. Dintre factorii
afectivit ii am urm rit controlul emo iilor i
st pânirea
reac iilor motorii, sensibilitatea
emo ional la lipsa afec iunii din partea
adultului, reactivitatea emo ional fa
de
situa ii noi, fa
de evenimentele cu
semnifica ie negativ pentru copii: desp r irea

de p rin i, frica, timiditatea, izolarea, accesele
de plâns, tipul de comunicare afectiv ,
afec iunea, simpatia fa
de persoanele
apropiate sau fa de cele necunoscute, gradul
de u urin sau dificultate de a stabili rela ii
afective cu persoanele adulte sau cu semenii
[9].
În prima faz a experimentului de
constatare s-a realizat activitatea de evaluare
ini ial a comportamentelor psihice a copiilor
cu sindromul Down în dependen de vârst ,
forma clinic i forma citogenetic , utilizând
probe individuale în corespundere cu grupurile
de copiii din loturile experimentale.
În experimentul de constatare s-au
utilizat câteva tipuri de chestionare i sondaje:
1. Chestionare pentru p rin ii copiilor cu
sindromul Down i sindromul X-fragil cu
scopul de identificare a anumitor c i, modalit i
i resurse de ameliorare în familii i aparte în

Institu ii. Atitudinea fa de anumite modalit i
de corec ie.
2. Chestionarea verbal a p rin ilor copiilor
s n to i cu privire la integrarea copiilor cu
deficien e mintale ereditare (sindromul Down i
sindromul X-fragil) în cadrul colectivelor
mixte.
3. Sondaje cu privire la gradul de informare i
cuno tin e a persoanelor de patru categorii:
a) persoane nec s torite sau cupluri
f r copii, ne f când parte din grupul
de risc;
b) persoane nec s torite sau cupluri
f r copii din grupul de risc;
c) p rin i cu copii s n to i;
d) p rin i cu copii bolnavi de diferite
forme
de
deficien e
mintale
ereditare.
Acestea erau efectuate cu privire la DME în
general, c ile de ameliorare i atitudinea fa de
persoanele cu sindromul Down i sindromul Xfragil în societate.
În contradic ie cu rezultatele ob inute în
cadrul sondajului responden ii din categoria
p rin i cu copii s n to i, care în cadrul
sondajului s-au ar tat a fi în eleg tori cu
prezen a copiilor bolnavi în colective mixte, în
rezultatul observ rii periodice în rela ia cu
copiii s i proprii se exprimau reticent i distant,
cu precau ie, aten ionând copiilor proprii s nu
se joace cu copiii bolnavi de sindromul Down i
sindromul X-fragil.

În cadrul experimentului de formare sau aplicat probe individuale pentru copiii în
vârst de pân la un an i probe pentru copiii de
vârst fraged . Experimentul fiind de tip
colectiv-individual, s-a notat conduita i
rezultatele fiec rui subiect în cadrul realiz rii
fiec rei probe. Probele formative experimentale
au fost selectate astfel încât s asigure
investigarea particularit ilor de vârst a
copiilor în vârst de pân la un an i ale copiilor
de vârst fraged cu DME (sindromul Down i
sindromul X-fragil), s aprecieze veridic gradul
dezvolt rii intelectuale i a comportamentelor
psihice de baz la care se manifest decalajele
enun ate, precum i s asigure stimularea
diferen iat a dezvolt rii acestor copii. Pe
parcursul edin elor organizate de noi o aten ie
deosebit am atras exerci iilor-jocurilor de
stimulare diferen iat a comportamentelor de
baz ale copiilor cu vârsta de pân la 3 ani cu
DME inclusiv:
1. Jocuri de stimulare a sferei psihoemo ionale;
2. Jocuri de stimulare a motricit ii
generale în cadrul programului de
gimnastic medical ;
3. Jocuri de stimulare a motricit ii fine a
mâinii i degetelor;
4. Jocuri pentru dezvoltarea limbajului;
5. Jocuri pentru dezvoltarea sentimentului
de securitate i dragoste p rinteasc ;
6. Jocuri
pentru
stimularea
comportamentului
social.

Tabelul 6 (A)
Rezultatele probelor experimentului de constatare (Evaluare ini ial )
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Vârsta i num rul copiilor
1 – 2 ani (10 copii)
Νr.

Instruc iunea

2 – 3 ani (15 copii)

Îndeplinirea instruc iunii / aprecierea în puncte
1

2

1.

Jocul “d -mi mingea”

8

2

2.

Construie te un turn din cuburi

7

2

3.

Jocul “ ii”

8

4.

Selecteaz obiectele

5.

3

4

5

1

2

3

6

5

1

8

5

2

1

1

7

7

1

5

3

2

6

7

1

T bli a Seghen

9

1

9

3

3

6.

G se te animalul în carte

7

1

1

8

6

1

7.

Jocul “d -mi juc ria”

4

4

2

3

7

5

8.

Plimb p pu a

7

1

2

4

6

5

9.

Prive te- i imaginea în oglind

5

2

2

4

5

1

1

2

4

5

2

1

6
Tabelul 6 (B)

Rezultatele probelor experimentului de control (Evaluare final )
Vârsta i num rul copiilor
1 – 2 ani (10 copii)
Νr.

Instruc iunea

2 – 3 ani (15 copii)

Îndeplinirea instruc iunii / aprecierea în puncte
1

2

3

4

5

1

2

3

4

1.

Jocul “d -mi mingea”

6

2

2

3

6

2

4

2.

Construie te un turn din cuburi

4

5

1

2

4

7

2

3.

Jocul “ ii”

5

3

2

4

7

4.

Selecteaz obiectele

2

2

5

3

4

4

5.

T bli a Seghen

9

1

5

6

4

6.

G se te animalul în carte

3

3

2

2

7.

Jocul “d -mi juc ria”

1

3

5

1

8.

Plimb p pu a

2

4

4

9.

Prive te- i imaginea în oglind

3

2

3

Programul activit ii de stimulare a
dezvolt rii comportamentelor de baz începea
printr-un complex de jocuri de mi care general
în corespundere cu vârsta copilului
i
posibilit ile motorii. Prin intermediul acestor

1

2

2

3

5

1

4

6

5

2

3

6

5

1

1

3

5

6

3

4

5

2

1

procedee ini ial avea loc stimularea dezvolt rii
comportamentului motor. Exerci iile de
gimnastic
medical
strict individualizate
dezvoltau în mod direct musculatura general a
copilului. Iar reac ii normale ale organismului,
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precum amplificarea respira iei, majorarea
vitezei circula iei sangvine generale
i
cerebrale, ce ap reau ca rezultat al gimnasticii
medicale contribuiau indirect la dezvoltarea
intelectual a copiilor din aceast categorie.
Dezvoltarea musculaturii fine a mâinii i
degetelor s-a realizat prin intermediul diferitor
jocuri de stimulare de tipul “Manevrarea cu
bilele”, “Rostogolirea boabelor”, jocuri
“Apucarea inelelor, cuburilor”, “În urubarede urubare”; stimularea reac iei de coordonare prin antrenarea mi c rilor deget-nas, ochimân . Crearea unei atmosfere binevoitoare, o
stare emo ional pozitiv a facilitat lucrul
psihopedagogic cu copilul indiferent de
problemele pe care le avea. Jocul “Acoperiredescoperire a ochilor”, exerci iile ritmice care
solicitau respira ia de tipul jocurilor “Sufl m în
stegule ” sau “Sufl m lumân rile” au fost o
modalitate de stimulare a limbajului,
contribuind la dezvoltarea unui alt tip de
comportament la copiii cu DME i anume cel
de comunicare verbal .
În cadrul programului de stimulare
diferen iat a copiilor cu DME a fost foarte
important ca toate activit ile efectuate s fie
verbalizate permanent: s denumim juc riile,
obiectele utilizate, s
adres m copilului
întreb ri i ordine simple, s explic m ac iunile
pe care le efectu m, iar în cele din urm s
consolid m cuno tin ele asimilate. Toate
acestea au contribuii la înl turarea anxiet ii
manifestate de marea majoritate a copiilor.
Jocurile i activit ile au fost adaptate
individual i strict posibilit ilor fizice, de
în elegere i afective ale fiec rui copil, iar
rezultatele finale ob inute prin metodele
stimul rii dezvolt rii copiilor cu DME au fost
evaluate periodic.
Concluzii
F când o sintez , men ionez c totalitatea
de resurse de ameliorare utilizate copiilor cu
sindromul Down i sindromul X-fragil în
scopul stimul rii dezvolt rii acestora, în cadrul
cercet rii noastre, a fost posibil de efectuat doar
conlucrând cu membrii familiei i persoanelor
ce au grij de aceste fiin e n p stuite de soart .
Familia reprezint totodat o punte de leg tur
între copiii lor i speciali tii – medicii,

psihologii i pedagogii care amelioreaz prin
intermediul resurselor utilizate dezvoltarea
ulterioar a copilului cu DME. În societ ile
moderne, familia este “nucleul instrumental
fundamental al structurii sociale mai largi, în
sensul c toate celelalte institu ii depind de
influen ele acesteia” (W. Good). Rolul familiei
ca resurs de ameliorare a dezvolt rii copiilor
cu sindromul Down i sindromul X-fragil este
incontestabil. In primii ani de via , în care sunt
a ezate bazele personalit ii umane, familia
reprezint întreaga “societate” a copilului.
Putem spun c p rin ii de in rolul central în
cre terea i educarea copiilor lor. Familia,
mediul cotidian obi nuit pentru copiii
reprezint resursa principal de ameliorare a
dezvolt rii copiilor cu deficien e mintale
ereditare, deoarece numai în mediul familial
pentru ace ti copii, mai ales pân la vârsta de 3
ani, pot fi întrunite celelalte condi ii obligatorii
amintite mai sus pentru progresul dezvolt rii
lor.
În concluzie trebuie de men ionat i c
resursele de ameliorare a dezvolt rii copiilor cu
DME sunt diverse i se completeaz reciproc.
Chiar dac se utilizeaz resurse medicale,
psihologice sau pedagogice de ameliorare i
corec ie, acestea nu pot face abstrac ie de
ajutorul familiei copilului, de aportul p rin ilor,
a mediului de via în genere. Metodele de
profilaxie a DME, ca o parte din arsenalul de
corec ie i ameliorare, pot i trebuie elaborate i
aplicate individual pentru fiecare copil cu
sindrom Down i sindromul X – fragil.
Aplicarea resurselor de ameliorare este
imposibil f r de o cunoa tere profund a
specificului ca i a particularit ilor clinico psihologice de dezvoltare comportamental a
copiilor normali comparativ cu cei afecta i de
deficien e mintale ereditare.
Comparând rezultatele ob inute cu
privire la specificul oportunit ii, eficien ei
resurselor de ameliorare la copiii cu anumite
forme clinice de sindrom Down, constat m c
pacien ii cu forma mozaic sunt mai adaptabili
i sociabili în grup i în societate decât forma
omogen i transloca ional . În anumite cazuri
separate a pacien ilor cu sindromul Down,
forma mozaic este recomandat dup vârsta de
21

resources for development improvement to
children with hereditary mental retardation.
In the article are described several
aspects of problematic of psychological,
pedagogical and medical resources for
development improvement to children with
hereditary mental deficiencies (EMD). Here are
stressed some directions of improvement of
psychical behaviors to children with Down and
X-fragile syndromes - two most frequent
hereditary affections associated with mental
retardation. Author presents effectuated
psychological and pedagogical experiment in its
detailed stages, related to intellectual
development stimulation of children from this
group of patients. Also here are demonstrated
that the improvement resources for children
with EMD development are diverse and should
be used all together for the success of patients
recovering.
fac chiar din prima zi de via // Revista
Înv mântul Pre colar. 1992. – Nr. 3-4. –
p.54 – 56.
8. Hagerman R.J. Fragile X Syndrome:
Diagnosis, Treatment and Research. //
Physical and Behavioral Phenotype.
Hagerman R.J. and Cronister A. (eds), 2nd
ed. Baltimore: The Johns Hopkins
University Press, 1996. – p.3-87.
9. Constantinescu P. Premise genetice ale
socializ rii i valorificarea lor în activit ile
instructiv-educative din gr dini e //
Gr dini a i activitatea creatoare a copiilor.
Culegere metodic . / red. lui Vasilescu A. i
Dima S. Bucure ti: EDP, 1978. – p.20-24.
10.
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#
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.
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2 ani integrarea în cadrul copiilor s n to i, iar
copii cu forma omogen dup 3 ani. În cazul
copiilor
cu
sindromul
Down
forma
transloca ional , gravitatea afec iunii v-a face
dificil integrarea în mediul social.
În rezultatul experimentului de control
final lansez ipoteza despre posibilitatea
form rii-dezvolt rii, sub ac iunea diferitor
tehnici stimulatorii, comportamentelor psihice
de baz care la rândul s u influen eaz
dezvoltarea intelectual la copiii cu sindromul
Down i sindromul X-fragil. De asemenea, în
urma aplic rii procedeelor i resurselor de
ameliorare ce au inclus un ir de jocuri –
activit i, s-a constatat o dinamic pozitiv a
dezvolt rii abilit ilor intelectuale, motorii,
socio-afective, verbale.
Summary
Several aspects of problematic of
psychological, pedagogical and medical
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The work is devoted to problems of
development of attachment and image I at
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Many studies are devoted to
the problem of knowledge and
abilities. At the same time,
mechanism of it,s actualization
is still unknown. This essay,
using methodology of active
approach, is aimed to explore
psycho-pedagogical conditions
of knowledge actualization.
For its solving there was
conducted an empirical study –
series of experimental training
and questionnaire. The results
obtained
evidence
the
existence of system of psychopedagogical conditions of
knowledge
actualization,
which
includes
three
subsystems:
1. Features of organization of
digestion process which
provide for the following
actualization of knowledge
and abilities;
2. Subsystem of condition
characterizing
storage
method of knowledge and
abilities;
3. Features
of
the
organization of “business”
activity
promoting
actualization of knowledge
and abilities.
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ASPECTELE PSIHOLOGICE A COMUNIC$RII CA LATUR$ A MATURIT$%II &COLARE.

Jana Racu, dr. conf.,cerc. t.sup. I&E
Recenzen i: I. Negur , conf.,doctor; R.Tere ciuc, conf.,doctor
Reforma în curs a sistemului
înv mîntului, revizuirea formelor i metodelor
de instruire, complicarea programelor de studiu
au determinat cre terea cerin elor înaintate fa
de acele posibilit i psihice ale copilului care fac
posibil integrarea lui în activitatea colar . Din
aceste considerente devin actuale i necesare
programele de dezvoltare i corec ie a preg tirii
pre colarului c tre coal (PPc ). Pentru aceasta
este absolut necesar
interven ia
tiin ei
psihologice, care ar oferi concep ia teoretic i
programele
speciale
de
dezvoltare
a
componen ilor structurali ai PPc .
În psihologia etativ este cunoscut faptul,
c PPc este o forma iune complex care
determin adaptarea rapid a copilului la
mediul colar, însu irea activit ii de înv are i
un randament colar optimal. Problema PPc a
fost elucidat
în lucr rile psihologilor
L.Bojovici, N.Gutkina, I.Dubrovina, A.Leontiev,
M.Lisina,
E.Krav ova,
G.Capcelea,
E.Smirnova, D.Elkonin .a. îns nu putem vorbi
ast zi înc despre o solu ionare definitiv a ei.
Mai pu in studiate sunt aspectele aplicative ale
problemei PPc , aspecte ce in de elaborarea
metodelor, formelor optime de ajutorare a copiilor
în primele luni de colarizare în vederea
integr rii lor eficiente, în acest sens se resimte
necesitatea elabor rii concep iei teoretice a
activit ii de corec ie a preg tirii psihologice a
copiilor
c tre
coal ;
eviden ierea
componen ilor structurali ai acesteia; a
mecanismelor care determin aceast preg tire
cît i tehnicile prin care poate fi realizat
activitatea de corec ie a PPc .
Actualitatea studiului efectuat este, deci,
determinat de nivelul insuficient al elabor rii
teoretice a problemei corec iei imaturit ii colare
i de importan a ei major pentru practica instruirii
primare a copiilor.
Obiectul cercet rii este stabilirea corela iei
existente dintre maturitatea comunicativ i
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dezvoltarea sferei motiva ionale a copilului la
etapa ini ial a colariz rii.
Scopul cercet rii experimentale îl
constituie studierea influen ei formelor i
caracteristicilor comunic rii asupra form rii
motiva iei cognitive, considerat drept baz
teoretic pentru interven iile de corec ie în rela ie
cu copiii nepreg ti i psihologic c tre instruirea în
coal .
La baza cercet rii experimentale au fost puse
urm toarele ipoteze:
l. La viitorii elevi exist interdependen a
între formele i însu irile comunic rii copilului
cu adul ii i structura sferei motiva ionale:
prezen a impulsului cognitiv i a caracterului ei
ierarhic.
,
2. La etapa ini ial a colarit ii
premisa activit ii eficiente de corec ie o
constituie formarea unui nivel corespunz tor al
preg tirii comunicative a copilului cu adultul în
cadrul grupelor de dezvoltare.
3. Formarea efectiv la elevii nepreg ti i
c tre instruirea în coal a caracteristicilor
preg tirii comunicative necesare (non-situative,
contextuale i orientate pe personalitate)
contribuie la schimb ri pozitive în structura
ierarhic a motivelor, condi ionând formarea
motiva iei cognitive.
În cadrul investiga iilor au fost solu ionate
urm toarele sarcini:
1. Studierea indicilor preg tirii
comunicative a viitorilor elevi (dezvoltarea
formelor i caracteristicilor comunic rii cu
adultul) i a preg tirii motiva ionale (prezen a
impulsurilor cognitive i determinarea structurii
ierarhice a motivelor), în scopul depist rii
dependen ei existente între ele în diferite cazuri
concrete de cercetare.
2. Determinarea condi iilor psihologice
efective, con inutului, formelor i procedeelor de
organizare a activit ii de corec ie i dezvoltare a
elevilor nepreg ti i c tre coal în primele luni de
instruire.

3. Studierea dependen ei între nivelul
ini ial al preg tirii comunicative i motiva ionale
a copiilor i randamentul colar ulterior atins pe
parcursul claselor primare.
4. Studierea influen ei activit ilor
formative desf urate în cadrul grupelor de
dezvoltare asupra schimb rilor din sfera
motiva ional a elevului i formarea impulsurilor
cognitive.
5. Studiul comparativ al dinamicii
dezvolt rii componen ilor comunicativi
i
motiva ionali ai PPc în cadrul instruirii
sistematice i tempoul dezvolt rii lor în condi ii
experimentale, în cadrul grupelor de dezvoltare.
Drept baz teoretic a lucr rii ne-a servit
concep ia despre geneza comunic rii ca activitate
orientat asupra personalit ii altui om i rolul
decisiv al comunic rii cu adultul în dezvoltarea
copilului (M.Lisina). O importan deosebit în
aceast ordine de idei a avut-o i concep ia lui
L.Vîgotski despre situa ia social a dezvolt rii ca
sistem de rela ii între matur i copil, considerat
drept surs i factor al schimb rilor ce au loc în
dezvoltarea psihic a copilului.
Diferitele aspecte ale problemei PPc
sunt studiate inegal în psihologia pedagogic .
Majoritatea lucr rilor sunt consacrate studierii
con inutului i eviden ierii diferitor componen i
ai structurii PPc . În literatura tiin ific de
specialitate este acumulat material factologic cu
privire la formarea optim a PPc în vârsta
pre colar
superioar
i
diagnosticarea
elementelor ei structurale (L.Bojovici, L.Vengher,
L.Vîgotski, A.Zaporoje , A.Leontiev .a.). Un
num r mult mai mic de lucr ri este consacrat
problemei activit ii de corec ie i compensare a
imaturit ii
colare
(T.Andru enco,
A.Carabecova, N.Gutkina).
Pentru noi un interes deosebit prezint
lucr rile psihologilor M.Lisina, E.Krav ova,
G.Capcelea în care este realizat încercarea de a
analiza componen ii PPc , interdependen a lor.
În aceste lucr ri sunt studiate "sursele"
dezvolt rii fenomenului dat i a componen ilor
ce-l formeaz .
Majoritatea
lucr rilor
consacrate
problemei PPc vizeaz pre colarii superiori
(O.Ani enco,
E.Smirnova,
L.Vengher,
E.Krav ova). La elevii din clasa I cu imaturitate
colar , la care deja fenomenul î i schimb
denumirea, problemele de baz în acest sens se
prezint sub forma de lacune i re ineri în
dezvoltarea psihic , deoarece programele

psihologice tradi ionale nu presupun acordarea
ajutorului calificat unor astfel de copii.
Problema corec iei nivelului insuficient al
maturit ii colare r mâne actual pentru etapa
ini ial a instruirii, în cadrul analizei teoretice pe
prim plan iese problema eviden ierii acelor
domenii de activitate i acelor elemente ale
structurii personalit ii, dezvoltarea c rora ar
contribui la transformarea i formarea altor
componen i a PPc cu condi ia unui transfer
liber a celor însu ite în via a colar . Aten ia
deosebit a psihologului în cadrul corec iei
trebuie s fie orientat asupra componen ilor
primari din geneza PPc .
În studiul PPc
pentru noi este
principial teza despre situa ia social de
dezvoltare (L.Vîgotski). În leg tura cu aceasta
prezint interes analiza lucr rilor în care este
studiat comunicarea copilului cu adultul în
contextul problemei PPc . Se pot eviden ia mai
multe aspecte a studiului comunic rii, în
lucr rile psihologilor M.Lisina, E.Smirnova este
indicat modalitatea în care formele de
comunicare asigur trecerea de la activitatea de
joc la înv are.
Alt aspect de studiu ine de eviden ierea
i studierea formelor de comunicare care
preg tesc apari ia elementelor de baza ale
activit ii de înv are (E.Krav ova). Exist lucr ri
în care sunt studiate mecanismele PPc
i
interac iunea componen ilor ei de baza. Astfel
în lucrarea M.Lisina i G.Capcelea este studiat
influen a formelor de comunicare asupra
dezvolt rii intelectuale, volitive a pre colarilor.
În aceast ordine de idei noi am presupus, c
exist o dependen între nivelul de dezvoltare
a componen ilor comunicativ i motiva ional în
cadrul PPc . În scopul de a eviden ia
particularit ile de baz a acestei interdependen e
este necesar de a face o analiz a PPc din punctul
de vedere al dezvolt rii ei.
Consider m, c comunicarea este sursa
dezvolt rii componen ilor PPc
i în acela i
timp ea este "forma iunea nuclear ", condi ia i
mijlocul de care depinde formarea celorlalte
elemente ai maturit ii colare (intelectuale,
volitive, motiva ionale .a.). În preg tirea
comunicativ c tre coal parametrii de baz
sunt însu irile ei (non-situative, contextuale i
orientate pe personalitate ) i de asemenea
orientarea cognitiv în comunicarea copilului cu
adultul.
Analiza cercet rilor din domeniul
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preg tirii motiva ionale ne permite s vorbim
despre nivelul insuficient de studiere al ei. In
unele cercet ri sunt studiate schimb rile ce au
loc în sfera motiva ional la pre colarii superiori
(I.Kolominski, V. Muhina, E. Panico), în altele
sunt studiate particularit ile sferei motiva ionale
în vârsta
colar
mic
(A. Markova,
M.Matiuhina .a.), în calitate de neoforma iuni
motiva ionale de baz la pre colarii superiori
sunt eviden iate: 1. Subordonarea con tient a
motivelor; 2. Apari ia ierarhiei lor; 3. Apari ia
motivelor mijlocite dup structur (D. Elkonin).
În literatur
putem g si date
contradictorii referitor la ierarhia motivelor în
vârsta colar mic . L. Bojovici consider c
caracteristicile motivelor elevului claselor primare
(1,2) sunt acelea i ca i la pre colarii superiori.
N.Gutkina men ioneaz c la elevi sunt formate
impulsurile cognitive, îns numai la pu ini din ei
sunt formate motivele sociale ale înv rii.
M.Matiuhina a constatat, c la elevii claselor Iea în sfera motiva ional pe prima pozi ie se afla
motivele sociale largi, pe a 2-a: personale înguste
i pe a 3-ia: cognitiv-instructive. Autoarea
men ioneaz , c ierarhia motivelor elevului
clasei I-ia este determinat de particularit ile
educa iei precedente a copilului.
Generalizînd
studiile
consacrate
motiva iei colare putem constata, c pentru
demararea reu itei activit ii de înv are este
necesar prezen a unui anumit nivel de
preg tire motiva ional , care include în sine
atitudinea pozitiv fa de coal , dorin a de a
însu i noi cuno tin e (impulsuri cognitive),
motive sociale dezvoltate exprimate prin tendin a
copilului de a ocupa pozi ia de elev.
În literatura psihologic sunt prezentate
argumente care demonstreaz existen a unei
interdependen e dintre elementele sferei
comunicative i celei motiva ionale. În lucr rile
psihologului E.Smirnova se men ioneaz , c cu
cît este mai înalt nivelul de comunicabilitate a
copiilor cu atît ei sunt mai curio i i au interese
mai largi. A.Ruzskaia, studiind etapele
dezvolt rii motivelor comunicative, constat c la
vîrsta pre colar superioar motivele ac ionale
cedeaz pozi ia motivelor cognitive care sunt
înlocuite la rândul s u cu motivele personalistice.
M. Matiuhina a stabilit, c dezvoltarea laturii
contextuale a motiva iei este determinat de
contactele sociale a copilului cu adul ii.
În virtutea obiectivelor tiin ifice ale
lucr rii de fa
consider m necesar s

men ion m urm toarele: pentru stabilirea
premiselor teoretice ale corec iei imaturit ii
colare la etapa ini ial a instruirii este necesar, în
primul rând, s fie schimbat modalitatea de
analiz izolat a componen ilor comunicativ i
motiva ional a PPc . Este mult mai important
de a stabili caracterul interac iunii
i
interdependen ei nivelului de dezvoltare a
acestor componen i la fiecare copil c tre
momentul colariz rii.
În cercetare a fost utilizate urm toarele
metodele: experimentul de constatare (E.C.),
formativ i de control. In cadrul experimentelor
de constatare i de control fiecare copil a fost
supus la 12 probe. Experimentul formativ a
constatat din 36 de edin e cu fiecare copil în
cadrul grupelor de dezvoltare, în investiga iile
noastre au participat 160 de copii, cu care au fost
petrecute, aproximativ, 2000 de probe. Subiec i
experimenta i au fost copiii în vârst de 6-8 ani.
Probele de constatare au fost realizate la
momentul înscrierii copilului în coal , iar
experimentul formativ i post-testarea în primele
luni de instruire a copiilor. Pe lâng metodele
num rate au fost aplicate chestionare destinate
p rin ilor, înv torilor i educatorilor.
E.C. a constat din 6 probe. Primele trei au
fost orientate asupra studierii preg tirii
comunicative a copilului prin intermediul
aprecierii sferei verbal-cognitive, a formelor de
comunicare i nivelului de concepere a
integrit ii textuale la viitorii elevi. Prin
celelalte trei probe a fost studiat sfera
motiva ional
a copilului (determinarea
motivului dominant, a nivelului de voluntaritate
i
particularit ile
ierarhiei
motivelor).
Rezultatele sunt exprimate prin 6 indici,
expresia sumar a c rora exprim nivelul PPc .
În acela i timp, pentru fiecare copil au fost
eviden ia i parametrii situa iei sociale de
dezvoltare : familia în care se educ (complet ,
incomplet ), frecventarea institu iei pre colare.
Aceste date au fost folosite în scopul concretiz rii
informa iei cu privire la particularit ile de
comunicare a copilului cu adultul.
Conform rezultatelor ob inute în probele
de constatare to i copiii au fost împ r i i în 4
loturi: l. Cu un nivel înalt al PPc ; 2.Nivelul
peste mediu; 3.Nivelul mediu; 4.Nivelul mai
jos de mediu. In cadrul acestei grup ri s-a inut
cont i de subgrupele de vârst a copiilor.
Rezultatele ob inute se rezum la urm toarele:
8% din copii nu sunt preg ti i pentru instruirea în
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coal , 77%-sunt preg ti i la un nivel mediu i
personalitate), în acela i timp la aceast subgrup
15%-cu un nivel înalt a PPc .
de vârst au fost eviden iate diferen e mari
Studiul formelor dominante ale
individuale. Pentru 23% de copii în vârsta de 7
comunic rii a oferit urm toarele rezultate: 29%ani am constatat un nivel sc zut al dezvolt rii
forma
non-situativa
i
orientat
pe
caracteristicilor comunic rii.
personalitate, 57%-non-situativ-cognitiv , 14%Componentul al doilea studiat în cadrul
situativ-ac ional . A fost stabilit , de asemenea,
PPc a fost sfera motiva ional a viitorului elev.
i interdependen a dintre nivelurile de dezvoltare
Diferen a mare în nivelul de voluntaritate a fost
a caracteristicilor comunic rii. Nivelul înalt al
constatat pentru loturile cu un nivel diferit al
comunic rii contextuale a copilului cu adultul se
PPC . Nivelul existent al voluntarit ii depinde de
îmbin cu formele non-situative-cognitive (Nvârsta subiec ilor experimentali. În cadrul
C) i non-situative orientate pe personalitate
determin rii
domin rii diferitor motive am
(N-P) a comunic rii. Este valabil i varianta
constatat, c
la 26 % de copii predomin
opus , însu irea de c tre copil a formelor noi de
motiva ia de joc, la 74% - motivele cognitive, dar
comunicare
contribuie
la
dezvoltarea
numai la 20% din ei aceste motive au caracter
comunic rii contextuale, care se exprim prin
stabil. La copiii de 7 ani am constatat o trecere
în elegerea de c tre el a situa iei conven ionale,
intensiv de la motiva ia de joc la cea cognitiv . În
prin posibilit ile mai largi de interac iune
acela i timp s-a eviden iat ca criteriul vârstei nu
comunicativ
pe teme non-situative
.a.
este hot râtor în dezvoltarea la copil a motiva iei
Corela ia indicilor pentru caracteristicile
cognitive. Dezvoltarea acestui tip de motiva ie
separate ale comunic rii confirm teza despre
este strâns legat de mecanismele de formare a
mecanismele comune ale form rii lor.
altor laturi a PPc .
Pentru copiii de 6-8 ani am primit o
Analiza motiva ionale ne-a oferit
diferen
statistic semnificativ referitor la
urm toarele rezultatele: 18% de copii au motiva ia
parametrii sferei comunicative. Deci, vârsta dat
de joc, 40% - motiva ia instructiv , 30% este foarte important
pentru dezvoltarea
motiva ia social i 12% - motiva ia pozi ional .
formelor i însu irilor comunic rii. La copii de 7
În seria EC am corelat parametrii
ani au fost depistate rezultate mai înalte a
componen ilor comunicativ i motiva ional în
dezvolt rii caracteristicilor comunic rii cu
scopul eviden ieri legit ilor interac iunii
adultul (contextuale, non-situative i orientate pe
nivelurilor lor de dezvoltare la viitorii colari.
Tabelul nr.1. Interdependen a formelor de comunicare i alegerea motivului.
Motivele

Formele de comunicare (în %)
Situativ-ac ional
Non-situativ cognitiv
Non-situat.or.pe pers.
De joc
66%
30,5%
8,5%
Instructive
19%
18,5%
32%
Sociale
5%
22,6%
25,5%
Pozi ionale
10%
28,4%
34%
Din tabel observ m, c copiii c rora le sunt
constatat c particularit ile de influen a a
caracteristice formele superioare de comunicare
nivelului de comunicare asupra sferei
aleg mai des motivele sociale i instructive.
motiva ionale depinde de vârsta. Perioada de
Indicii cantitativi prezenta i ne indic asupra
vârsta 6-8 ani este important pentru formarea
unor muta ii pozitive în structura sferei
componen ilor studia i.
motiva ionale
i dezvoltarea impulsurilor
În EC a fost stabilit urm toarea legitate
cognitive în dependen a de însu irea de c tre
în PPc : cu cît este mai ampl experien a de
copil a formelor superioare ale comunic rii cu
comunicare a copilului cu adultul i mai înalt
adultul. A fost demonstrat experimental, c
nivelul de dezvoltarea a formelor de
indicii înal i ai însu irilor contextuale se îmbin
comunicare ce predomin , cu atît mai înalt este
cu trebuin a cognitiv bine exprimat , iar la
nivelul de dezvoltare a sferei motiva ionale.
elevi cu nivel redus al caracteristicii
Aceast concluzie demonstreaz importan a
contextuale este prezent motiva ia de joc.
deosebit a comunic rii copilului cu adultul în
Compararea componen ilor preg tirii
procesul form rii laturii motiva ionale a PPc .
În continuare noi am format însu irile
comunicative i motiva ionale a fost efectuat
comunicative în condi ii experimentale la etapa
în dependen de dinamic de vârsta. Am
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ini ial a instruirii în coal i am analizat
diferite concep ii, principii i programe de
dezvoltare i corec ie a componen ilor PPc .
Problema corec iei componen ilor PPc
este pu in studiat atît în planul aplicativ
men ionat, cât i sub aspectul formul rii bazelor
teoretice de elaborare a ei.
Existen a programelor diverse de
corec ie poate fi l murit prin pozi iile teoretice
diferite a autorilor i prezen a diferitor scopuri pe
care le urm resc experimentatorii.
E.Krav ova a propus strategia dezvolt rii
tipurilor noi de comunicare pentru pre colari pe
baza diferitor jocuri ("Gr dini a de copii",
" coala" .a.). Componen ii de baz ai activit ii
de înv are sunt preg ti i de comunicarea
contextual
i
cooperativ-competi ional .
N.Kosticova descrie metodica de activitate în
comun i separat a copiilor cu adultul în timpul
probelor diagnostice. Etapele eviden iate
coreleaz
cu nivelul PPc . În lucr rile
T.Andru enco, I.Karabecova, O.Ani enco PPc
este tratat ca o trecere de la jocul pe roluri la
activitatea de înv are. Ace ti autori propun în
calitate de corec ie pentru elevii cu imaturitate
colar organizarea jocurilor cu con inut instructiv.
În cercet rile psihologului N.Gutkina sunt
studiate posibilit ile de dezvoltare a sferei
motiva ionale prin intermediul form rii
trebuin elor cognitive, în activit ile desf urate
în grup au fost folosite probe de competi ie pe
echipe structurate pe baza motivului victoriei, în
lucrarea psihologului G. ukerman se propune o
variant de înv are a copiilor orientat la
formarea cooper rii i a procedeelor de
interac iune.
Cercet rile
men ionate
sunt
semnificative, îns co-raportate la scopurile
noastre sunt destul de limitate, i anume:
eviden ierea componen ilor preg tirii, dezvoltarea
c rora influen eaz pozitiv asupra PPc ca
structur integr ; elaborarea celor mai optime
forme de realizare a activit ilor; componen ii
maturit ii colare forma i în condi ii de
laborator u or trebuie s fie transfera i în via a
colar de toate zilele.
Baza teoretic pentru activitatea eficient
de corec ie este studierea procesului PPc din
punct de vedere a genezei lui în care drept
premis de baz a dezvolt rii este considerat
comunicarea copilului cu adultul. Accentul
trebuie pus pe formarea însu irilor i formelor noi
a comunic rii copilului cu adultul, în acela i timp

dezvoltarea comunic rii copilului cu adultul va
determina schimb ri pozitive în sfera
motiva ional . Aceast dependen
a fost
eviden iat
i de analiza programelor de
formare a motiva iei instructive, în care sunt
folosite procedee de formare a pozi iei de elev, a
elabor rii atitudinii pozitive fa
de coal .
Corela ia între motiva ie i pozi ia de elev este
men ionat în "Concep ia cauzalit ii subiective"
a lui R.Ciarms.
În
scopul
dezvolt rii
însu irilor
activit ii de comunicare (contextuale, nonsituative i orientate pe personalitate) este
ra ional de folosit diverse procedee în care
copilul î i asum diferite pozi ii i chiar rolul
conduc torului de joc. În organizarea activit ii
grupelor de dezvoltare am ree it din urm toarele
principii:
1.Premisa
corec iei
efective
o
constituie activit ile cu orientare comunicativ .
2. Rolul i pozi ia activ a maturului la
etapa de însu ire de c tre copii a îns rcin rilor i
jocurilor.
3.Asigurarea fiec rui copil a posibilit ii
de însu ire a pozi iei i rolurilor de conduc tor,
ceia ce-i asigur dezvoltarea voluntarit ii în
comunicare.
4.Folosirea de copii în cadrul
organiz rii jocului a diferitor procedee de
interac iune i rela ii între ei, utilizând modelul de
comunicare propus de adult i un material cu
con inut diferit.
Cele trei grupe experimentale (G.E.) au
fost formate din 14 elevi din clasa I-ea, care în
rezultatul aplic rii probelor de constatare au
ob inut nivel mai jos de mediu (I i 2 G.E. a câte
4 copii) i mediu (3-a G.E. - 6 copii) a PPc .
Pentru fiecare copil am concretizat indicii de start
i obiectivele orientative pe care urma s le ating
în urma experimentelor formative desf urate
trei luni în cadrul grupelor de dezvoltare.
Activitatea în grupe se realiza în trei direc ii.
Prima direc ie const din organizarea
specializat a realiz rii fiec rei sarcini concrete
sau jocului. Momentul specific const în
propunerea, venit de fiecare dat din partea
adultului, referitor la modelul interac iunii i
comunic rii cu ceilal i participan i. Odat cu
însu irea jocului, func iile îndeplinite de adult
treceau la copii, în cadrul etapelor men ionate
avea loc schimbarea pozi iei copilului de la
ascult tor pasiv la rolul activ de conduc tor al
jocului,
determinând
astfel
dezvoltarea
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voluntarit ii în comunicare, în acela i timp,
însu irea i îndeplinirea rolului, ridica în fa a
copilului i cerin a de con tientizarea pozi iei
ocupate. Etapele se deosebeau prin formele de
comunicare utilizate.
Urm toarea direc ie de lucru cu copiii
în cadrul grupelor de dezvoltare a fost
desf urarea cu ei a convorbirilor cu caracter
cognitiv pe teme personale. Scopul de baza pe
care 1-am urm rit a fost transferarea copiilor de
la o simpl constatare a faptelor la ra ionamente
apreciative.
Direc ia a treia se reducea la sistemul de
îns rcin ri obligatorii cu caracter de trening în
care copilul însu ea procedee, tehnici i situa ii noi
de comunicare.
Pe parcursul edin elor se înregistrau
replicile copilului, orientarea i caracterul lor
(contextual, non-situativ). Analiza calitativ a
parametrilor men iona i ne-a permis s
depist m i s folosim în activit ile de mai
departe dinamica form rii sferelor de
comunicare a copiilor la lec ii, recrea ii, în
afara orelor de curs în scopul constat rii
transferului deprinderilor de comunicare însu ite în
via a de toate zilele.
În experimentele de control a fost
verificat eficacitatea activit ii de corec ie prin
intermediul folosirii metodicilor din pretestare. În
post-testare s-a studiat formarea caracteristicilor
i formelor de comunicare noi în condi ii de
laborator
i influen a lor asupra sferei
motiva ionale a subiec ilor experimenta i.
În experimentele de control (276 probe)
au participat 46 de copii: 14 subiec i din G.E. i
32 din grupa de control (G.C.). Analiza
comparativ a rezultatelor ini iale i finale la
parametrii comunicativi a scos în eviden
faptul, c ciclul formativ a contribuit la
dezvoltarea formelor noi de comunicare (nonsituative i orientate pe personalitate i nonsituative-cognitive) i la cre terea nivelului
contextual al comunic rii cu adultul. La copii cu
nivelul ini ial al maturit ii colare mai jos de
Tabelul nr.2. Dinamica comparativ a cre
G.C. în post-testare (în unit ii conven ionale)
Grupele
Voluntaritatea
Rezult.
med.lot.-1Y 0,13
(1,2 G.E.)
G.C. lot 1Y
0,05
3 G.E. lot =
0,07
3 G.C. lot =
0,03

mediu am fixat un tempoul sporit de formare a
laturii motiva ionale, ceia ce ne vorbe te despre
o senzitivitatea mai înalt la etapa ini ial de
colaritate fa de ac iunile compensatorii în
corec ia componen ilor studia i.
În probele de control am ob inut o cre tere
statistic semnificativ a rezultatelor G.E. la probe
comunicative, în acela i timp, pe lîng
dinamica pozitiv pronun at de formare a
caracteristicilor comunic rii copilului cu adultul
exist i particularit i individuale în dezvoltarea
lor. Am constatat un tempoul înalt în formarea
caracteristicilor comunicative la copii în
condi ii experimentale în compara ie cu
procesul obi nuit de dezvoltare. Prin aceast
constatare se confirm
ipoteza despre
eficacitatea
activit ilor
cu orientarea
comunicativ în cadrul form rii parametrilor
comunic rii la copiii insuficient
preg ti i
psihologic c tre coal .
În G.E. schimb ri pozitive în sfera
comunicativ au avut loc la 85% de copii în
compara ie cu 37% pentru G.C., iar în sfera
motiva ional rezultatele sunt respectiv 58% i
24%.
La subiec i din G.E. s-a constatat
dezvoltarea
componen ilor
sferei
motiva ionale. Pentru demonstrarea tezei, c
baza schimb rilor pozitive
men ionate o
constituie formarea însu irilor activit ii de
comunicare,
a
fost
realizat
analiza
schimb rilor naturale în dezvoltarea sferei
motiva ionale la etap ini ial de instruire.
Rezultatele G.C. ne vorbesc despre cre terea
lent a parametrilor motiva ionali.
În cadrul analiz rii
constituirii
spontane a parametrilor motiva ionali la copii
din G.C. s-a eviden iat p strarea unei dinamicii
moderate a acestora, de i un tempoul mai înalt
a fost înregistrat la copii cu un nivel al PPc
mediu i peste mediu. O m rire esen ial a
rezultatelor am fixat la parametrul voluntarit ii
i formarea impulsurilor cognitive.
terii indiciilor sferei motiva ionale pentru G.E. i
Motivul dominant
0,25

Ierarhia motivelor
0,55

0
0,16
0,1

0,1
0,6
0,1
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Tendin a cre terii rezultatelor la
parametrul
caracteristicilor
motiva ionale pentru subiec ii G.C. sunt
o confirmare a dinamicii de vârsta, iar
tempoul form rii lor este insuficient
pentru compensarea re inerilor în
dezvoltare.
În continuarea vom prezenta
analiza legit ilor de influen
a
parametrilor sferei comunicative asupra
procesului de formare a motiva iei cognitive
la copii din G.E.
Interac iunea men ionat
s-a
manifestat în condi ii experimentale în
urm torul mod. La 36% de copii din G.E.
am constatat o formare a trebuin elor
cognitive i la 7% din subiec ii G.C. am
înregistrat trecerea de la motivele de joc la
cele de cunoa tere.
În probele de control indicii
voluntarit ii au crescut la 50% din copiii
G.E. i numai la 7% din subiec ii G.C. în
ierarhia motivelor au avut loc schimb ri
pozitive în structur - înlocuirea motiva iei
de joc prin motiva ia social , pozi ional i
instructiv .
Schimb rile
date
sunt
caracteristice pentru 58% de copii din G.E. i
32% de copii din G.C..
Analiza particularit ilor de
influen
a formelor de comunicare
formate experimental asupra motiva iei de
cunoa tere poate fi exprimat
prin
urm toarea corela ie: la 64% de copii din
G.E. se complic formele de comunicare i
la 44% s-a format motiva ia cognitiv , iar
la G.C. dezvoltarea formelor noi de
comunicare - 12% i formarea impulsurilor
cognitive - 6% din copii.
Formarea motiva iei cognitive este stimulat
de dezvoltarea formelor non-situativecognitive i non-situative i orientate pe
personalitate a comunic rii
i a
caracterului ei contextual. Cercet rile
realizate au confirmat teza, conform c reia
sfera de comunicare a copilului cu adultul
este condi ia, izvorul dezvolt rii PPc în

totalitatea
componen ilor
ei.
În
experimentele formative a fost eviden iat
rolul i semnifica ia comunic rii în
procesul
corec iei
componen ilor
motiva ionali a maturit ii colare în
primele luni de instruire. Analiza
multelateral a rezultatelor investiga iilor
realizate ne permite s
formul m
urm toarele concluzii:
1. La viitorii colari exist o
interdependen v dit între dezvoltarea
formelor i însu irilor comunic rii
copilului cu adultul i parametrii sferei
motiva ionale (motivul dominant i
ierarhica motivelor). La copiii cu un
nivel înalt de dezvoltare a comunic rii
contextuale i predominarea formelor
non-situative-cognitive i non-situative
i orientate pe personalitate de
comunicare este format
trebuin a
cognitiv , iar în alegere predomin
motivele sociale i instructive, în timp ce
la copiii cu forma situativ-ac ional de
comunicare predomin motiva ia de joc.
2. În scopul corec iei componen ilor PPc
eficace sunt edin ele în grupe special
organizate cu orientare comunicativ .
In cadrul lor se l rge te experien a de
comunicare a copilului i se dezvolt
formele, calit ile i caracteristicile noi a
comunic rii copilului cu adultul, care la
rândul s u devin condi ie i surs a
form rii
parametrilor
preg tirii
motiva ionale c tre coal .
3. Posedarea de c tre copil a formelor
non-situative-cognitive i non-situative i
orientate pe personalitate i caracteristicii
contextuale a comunic rii contribuie la
dezvoltarea trebuin elor cognitive i
asigur schimb ri pozitive în structura
ierarhic
a motivelor, în sfera
motiva ional devin dominante motivele
instructive, pozi ionale i sociale.
4. Dezvoltarea comunic rii copilului cu
adultul nu numai c determin schimb ri
pozitive în structura i con inutul preg tirii
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motiva ionale c tre coal , dar intensific
tempoul de formare a componen ilor ei.
5. Unul din mecanismele de baz al
form rii motiva iei cognitive este
asumarea de c tre copil a diferitor pozi ii
în rela iile i interac iunea lui cu adul ii i
cei de o seam .

theoretical basic of the correction work
is the importance of communication
"child - adult". The correction is made
during the first stage of school
education.
The system of methods and
techniques is substantiated in this
investigation. This system is aimed to
compensate gaps in communication and
motivation spheres of the child. The
tested pupils had a low level of
Psychological Readiness for school
studying. The author is outlining the
strategy and the program for caring
out
the
group
exercises
of
development and correction. The
program is aimed to help the children
during the first months of their
studies.

SUMMARY

The subject of the research was the
influence of the communication with
adults on the motivation sphere of the
child. The research focused on a sample
of pre-school children aged 6-7. It was
experimentally tested that the children
with developed communicative readiness
are characterised with clear cognitive needs
and social motives of learning. The
children with dominant situate-practical
form of communication have the
playing motivation prevailing over all
other forms of motivation. The
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Corec ia psihologic ca metod efecient de influen
emo ional defavoriza i.

asupra copiilor

C. Perjan conf.dr psihologie.UPSC “Ion Creang ”
Recenzen i: I.Racu, profesor. univ.,dr.habilitat; R.Tere ciuc, conf.,doctor
La elaborarea programului de
corec ie ne-am condus de urm toarele
principii:
1. Principiul unit ii diagnosticii
i corec iei [8, 1]. Conform acestui
principiu, obiectivele corec iei pot fi
formulate corect numai pe baza
diagnostic rii psihologice integrale i
identific rii cauzelor i mecanismelor
apari iei
deregl rilor
emo ionale.
Diagnosticarea i corec ia se efectueaz
aproape concomitent, completându-se
reciproc pe parcursul întregii etape de
lucru. La etapa diagnostic rii se
formeaz
un contact pozitiv între
pre colar i psiholog, motivul cercet rii
având un caracter corec ional. Procesul
psihocorec iei individuale i de grup d
posibilitate s
fie diagnosticate i
autodiagnosticate
particularit ile
comunicative i tr irile interne ale
copilului.
2. Principiul abord rii din punct
de vedere al activit ii. Psihocorec ia se
bazeaz pe ideile lui A.N. Leontiev i ale
lui D.B. Elkonin, conform c rora a
influen a pozitiv procesul de dezvoltare
înseamn
a
conduce
activitatea
dominant , în cazul nostru – a conduce
influen a asupra activit ii dominante a
copilului [5,9].
3.
Principiul
abord rii
integrale.
Specificul
deregl rilor
emo ionale la pre colari determin atât
necesitatea corec iei cauzale, cât i a
celei simptosomatice, ceea ce presupune
aplicarea metodelor elaborate în cadrul
diferitelor
concep ii
teoretice
psihoterapeutice
i psihocorec ionale
pentru vârsta copilului. În experien a

Dezvoltarea afectivit ii influen iaz
asupra form rii personalit ii omului.
Cea mai sensibil perioad este vîrsta
pre colar . Anume în aceast vîrst se
pune baza dezvolt rii personalit ii ce
este influen at de anturajul psihosocial
al pre colarului i în deosebi a rela iilor
i atitudinilor afective. Lipsa acestor
atitudini emo ionale duce la formarea
unei personalit i defectuase, la formarea
unor rela ii negative de comunicare, la
crearea problemelor în integrarea
social .
În urma unui experiment de constatare
ce a fost aplicat asupra pre colarilor din
situa ii sociale de dezvoltare diferite
(pre colari
din
familii
complete
favorabile, din familii incomplete
nefavorabile i din orfelinate) am propus
un
program
psihocorec ional
cu
pre colarii defavoriza i emo ional (copii
din orfelinate).
Luând în considera ie rolul factorilor
psihologici
i socio-psihologici în
etiopatogeneza deregl rilor emo ionale
ale pre colarilor, propunem drept sistem
de influen corec ia psihologic . Spre
deosebire de psihoterapie, psihocorec ia
nu este un tratament în sensul larg al
acestui cuvânt, dar urm re te scopul
profilaxiei deregl rilor neuropsihice ale
pre colarilor [2, 3, 8]. Dup cum
men ioneaz G.L. Isurina, “cu cât e mai
mare influen a factorilor psihologici i
sociopsihologici asupra dezvolt rii unei
sau altei deregl ri, cu atât cre te
importan a
metodelor
corec iei
psihologice.” [2, p. 90].
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noastr de psihocorec ie aceste metode
nu se exclud, dar se completeaz
reciproc.
Astfel,
procesul
de
psihocorec ie se formeaz pe baza
leg turii empatice dintre psiholog i
copil, punându-se în permanen
accentul
pe
tr irile
emo ionale
(abordarea
umanist-orientativ ).
Psihocorec ia prin intermediul jocului,
care este descris în mod tradi ional ca
tehnic a terapiei psihodinamice, cere
aplicarea metodelor comportamentale de
consolidare sau de re inere a unor sau
altor modalit i de reac ionare a copiilor:
manifestarea
interesului,
ignorarea
comportamentului,
stimularea,
sustragerea etc., care, de asemenea, tind
spre
formarea
deprinderilor
comunicative corecte.
În experimentul formativ au fost
inclu i 36 pre colari, care au fost
împ r i i în trei subgrupe de vârst (3 x
12), din care au fost selecta i câte 6 copii
(6 x 3 = 18), formându-se grupul de
control.
edin ele de corec ie au fost
realizate de 2 ori pe s pt mân , în decurs
de 6 luni. Durata unei edin e pentru
copiii în vârst de 4 - 5 ani a fost de 30 –
45 minute, iar pentru copiii de 6 – 7 ani de 45 – 60 minute.
Procesul de psihocorec ie s-a
desf urat în 2 etape, care s-au deosebit
dup scop, metodicile folosite i durata
edin elor:
1. Etapa diagnostico-formativ
2. Etapa corec ional ce include
3 subetape:
a) subetapa orientativ ;
b) subetapa
corec ional
propriu-zis ;
c) subetapa reconstructiv .

Aceast etap , în opinia noastr ,
este componenta principal a procesului
de psihocorec ie, deoarece de realizarea
ei
depinde
eficacitatea
etapelor
urm toare.
Ea dureaz mai mult decât
etapele analogice preg titoare, descrise
în literatura pentru lucrul cu copiii
emo ional-defavoriza i [4, 6, 7, etc.].
Obiectivul de baz al acestei
etape este constatarea cu ajutorul
complexului diagnostic a simptomelor i
cauzelor defavoriz rii emo ionale i
formarea contactului pozitiv-emo ional
cu copilul.
Procesul examin rii include în
medie trei întâlniri i are un caracter
corec ional. El presupune actualizarea
tr irilor pozitive prin comunicarea
emo ional-pozitiv
cu copilul. În
procesul examin rii vorbim despre
rezultatele ob inute de c tre copil ca
despre propriul succes, evalu m numai
rezultatele pozitive, f r a atrage aten ia
la anumite refuzuri i insuccese.
În continuare se trece la anumite
activit i
muzical-corec ionale
individuale, a c ror form de baz este
lucrul în comun, a psihologului cu
copilul, la instrumente muzicale:
psihologul la pian, pre colarul – la
instrumentul muzical ales la voia lui (în
medie, 7 activit i). Sunt utilizate
instrumente muzicale care emit sunete
destul de expresive i nu cer o preg tire
special : tamburin , clopo el, tob ,
metalofon, fluier, triunghi.
Trezind interesul copilului pentru
improvizarea unor melodii, ob inem
contactul afectiv dorit. Reu im s
anihil m încordarea sau negativismul
copilului anume prin intermediul
dispunerii psihologului fa de copil,
prin faptul c el î i alege singur ritmul
muzicii, iar psihologul doar imit ,
înso ind ritmul propus de c tre copil în

Etapa diagnostico-formativ
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scopul ob inerii sintoniei emo ionale
(corespunderea muzicii cu starea
emo ional
a
copilului).
Astfel
pre colarul î i creeaz impresia c el e
autorul unei “crea ii muzicale” (proprii),
altfel zis, el devine ini iatorul
comunic rii.
Fiind într-o atmosfer
de
siguran , pre colarul începe s se
concentreze mai mult asupra p r ii
tehnice a melodiei, lucru ce scade
intensitatea includerii (manifest rii) lui
emo ionale. Cre m în mod inten ionat
momente
critice,
schimb m
pe
nea teptate ritmul melodiei, timbrul i
dispunerea
fragmentelor
muzicale.
Aceast situa ie îl stimuleaz pe copil s
se adapteze la caracterul nou al muzicii,
deci i la partenerul nou al rela iilor de
comunicare. Evident, con tientizarea i
încercarea de a corecta disonan a
“duetului” este înso it de diferite emo ii
(mirare, bucurie, încordare, seriozitate,
triste e).
Multitudinea stimulilor senzoriali
(sonor, tactil), la fel ca i metodele
muzical–corec ionale orientate spre
ob inerea sintoniei muzicale, provoac
apari ia diferitelor emo ii pozitive,
contribuind la activizarea regl rii tonice
a sistemului emo ional al pre colarilor
(dup V.V. Lebedinski).
Etapa corec ional
Obiectivele acestei etape sunt:
1. Formarea colectivului de joc.
2. Actualizarea
deregl rilor
emo ionale.
3. Însu irea formelor adecvate de
comunicare i a reac iilor emo ionale.
Pe
parcursul
activit ii
psihocorec ionale
am
delimitat
urm toarele subetape:
1. Subetapa orientativ
(6
edin e).
2. Subetapa corec ional propriuzis (8 edin e).

3. Subetapa reconstructiv (10
edin e).
Subetapa orientativ
La subetapa orientativ are loc
adaptarea copiilor la procesul jocului cu
reguli. Pe parcursul lucrului am constatat
eficien a in urma folosirii a trei tipuri de
joc:
1. Jocurile
distractive
presupun executarea unor ac iuni simple
de joc, pe o anumit tematic i sunt
înso ite de num r tori. Iat câteva
denumiri
de
jocuri:
„Gr dinar”,
„Trenu ul”, „Oglinda”, „Zmeul î i mu c
coada”. Lipsa regulilor stricte creeaz o
atmosfer pozitiv sub aspect emo ional,
cu condi ii pentru exteriorizarea
încord rii emo ionale i pentru unirea
grupei într-un colectiv de joc.
2. Jocuri pe roluri mobile, în
care instruc iunile sunt stabilite în
func ie de subiect i de rol. Din
multitudinea jocurilor cunoscute în
practica psihocorec ional
au fost
selectate urm toarele:
a) jocuri pe roluri care dau
posibilitate de a acorda ajutor unor
personaje i de a primi ajutor de la ele
(„Ra , ra , gâsc ”; „Cuco i g ini”
etc.);
b) jocuri cu ac iuni de ajutor
pentru parteneri („Ursul i albinele”;
„Pescarii i pe tii” etc.);
c) jocuri în care succesul comun
depinde de ajutorul reciproc („Transmite
mingea”;
„Plimbarea
pe
râu”;
„Buc tarii” etc.).
3. Jocuri–competi ii
care
presupun situa ia de a te compara cu
ceilal i i care se desf oar în a a mod
ca pre colarul s aib posibilitatea de ai evalua obiectiv posibilit ile, s capete
încredere în sine („Drumuri”; „Încearc
s nu- i uzi picioarele”; „Sari mai
departe” etc.).
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La fel am inclus în programul de
corec ie exerci ii psihomusculare, cu
acompaniere ritmico-muzical , care
contribuie la dezvoltarea capacit ii de
relaxare i a capacit ii de reglare i
controlare
a
comportamentului
(„Soldatul”; „Valurile m rii”; „Bufni a”
etc.). Dinamica jocurilor presupune o
alternan a exerci iilor de încordare
maxim cu cele de relaxare. Acestea sunt
înso ite de exerci ii muzicale, orientate
spre degajarea energiei negative i a
agresivit ii.
Rezultatul subetapei orientative a
etapei de corec ie este integrarea treptat
a copiilor într-un colectiv de joc i
diferen ierea atitudinilor emo ionale
unuia fa de altul (simpatie-antipatie,
dominare-supunere, concuren -loialitate
etc.). Progresul psihocorec iei la
subetapa respectiv const în diminuarea
manifest rilor
somatovegetative
a
defavoriz rii emo ionale i, totodat ,
atenuarea comportamentului agresiv,
ridicarea activismului în joc, stabilizarea
i dirijarea propriului caracter.

negative i a reac iilor legate de ele se
ob ine prin rolul pe care copilul îl
prime te de la psiholog. Astfel, influen a
psihocorec ional i conducerea jocului
pe roluri este într-o corela ie func ional .
Încordarea în rela iile de rol, situa iile
confrunt rii, învinuirii i frustr rii –
toate acestea creeaz comportamentul i
replicile personajului pe care îl joac
psihologul sau unul din pre colari.
Luând
în
considerare
particularit ile de vârst ale dezvolt rii
con tiin ei de sine a pre colarilor, nu
putem vorbi despre con tientizarea
tr irilor interne i efectuarea unei analize
profunde
a
cauzelor
acestora
(nesatisfacerea
necesit ilor,
contrazicerea motivelor etc.) la copiii de
4 i 5 ani. Par ial, un asemenea scop
poate fi realizat în lucrul cu copiii de
vârst pre colar mare, când se formeaz
primele
activit i
ra ionale:
autoaprecierea diferen iat , capacitatea
de con tientizare a sensului situa iei, în
care copilul se comport într-un fel sau
altul.
Prin
urmare,
mecanismele
ac iunilor corec ionale sunt diferite de la
o grup de vârst (4, 5 ani) la alta (6, 7
ani). Pentru atingerea obiectivului
propus i pentru corec ia în lucrul cu
copiii de vârst pre colar mic i medie
este necesar i suficient ca eroul matur s
con tientizeze faptul c necesit ile
principale ale eroului-copil nu sunt
satisf cute (necesitatea de dragoste,
recunoa tere, ap rare etc.). Astfel se
confirm faptul c , în situa iile de
manifestare a emo iilor negative, copilul
ob ine un lucru semnificativ pentru el,
anume ca maturul s tr iasc emo iile pe
care le tr ie te el.
Numai dup aceasta pre colarul
este capabil s desf oare subiectul
jocului, s se încadreze în el, s
colaboreze cu partenerii, s cad de
acord cu ei etc.

Subetapa actualiz rii deregl rilohr
emo ionale
La etapa de corec ie a subetapei
de actualizare a deregl rii emo ionale are
loc identificarea deregl rilor emo ionale
(st ri
emo ionale
negative)
i
manifestarea efectelor nepl cute în
jocurile pe roluri.
Pre colarii sunt inclu i în jocuri
cu subiect pe roluri, în baza temelor
cunoscute
de
ei:
„Olimpiada”,
„Spitalul”, „C l toria pe mare” etc., îns
orientarea subiectului este determinat
de tema i de caracterul necesit ilor
nesatisf cute ale lor, de st rile
emo ionale ale copiilor emo ional
defavoriza i.
Orientarea subiectului în direc ia
necesar pentru actualizarea afectivit ii
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În caz de necesitate, pentru a-i
ajuta copilului s se debaraseze de
emo iile negative, folosim procedeul
distragerii. Aceast metod se realizeaz
prin fixarea aten iei copilului asupra
altor ac iuni de joc, f r ca ac iunile
propriu-zise s fie evaluate.
O importan deosebit pentru
copilul cu deregl ri emo ionale are faptul
de a în elege urm rile ac iunilor proprii
asupra altor personaje (leg tura invers ).
Pentru a se ajunge la aceast în elegere
psihologul descrie emo iile i tr irile
personajelor,
prognozeaz
comportamentul lor i stimuleaz prin
intermediul întreb rilor, conform rolului
care trebuie jucat, sentimentele i
dorin ele lui.
În lucrul cu copiii de vârst
pre colar mare folosim urm toarele
metode educa ionale: formarea directiv
a situa iilor conflictuale, reflectarea i
interpretarea tr irilor i emo iilor interne,
sustragerea i orientarea spre c utarea
comportamentului alternativ.
Interpretarea de c tre pre colar a
rolurilor
adecvate
(personajul
corespunde
sexului,
vârstei
i
caracterului copilului) i neadecvate
contribuie la con tientizarea punctiform
a
emo iilor
interne
personale:
nesatisfacerea necesit ii de dragoste,
fric , anxietate, neîncredere în for ele
proprii,
autoapreciere
sc zut ,
sentimente i emo ii contradictorii. La
pre colari, acest proces este înso it de o
gam
variat
de
afectivit i
contradictorii,
începând
de
la
manifestarea activ sau pasiv pân la
starea de inspira ie emo ional .
Con tientizarea unor deregl ri
emo ionale la copil se exprim prin
refuzul frecvent de a interpreta rolul
„prototipului”
s u,
exprimându- i
dorin a de a- i juca rolul în alte situa ii
de joc, în care s - i manifeste reac ii

afective puternice, agresive fa
de
partener i de psiholog. Totodat apare
hiperemotivitatea fa
de evaluarea
f cut de ace tia i neîncrederea în sine.
Încordarea
emo ional
în
procesul dinamic de corec ie la aceast
subetap determin necesitatea de a
alterna jocurile de subiect pe roluri cu
cele mobile. Pentru aceast subetap este
specific trecerea de la mobilitatea
maxim spre relaxare i lini te. În astfel
de jocuri încordarea dispare în procesul
manifest rilor libere a emo iilor, pe de o
parte, iar activismul se regleaz în
func ie de regulile jocului, pe de alt
parte.
La ultimele activit i ale acestei
subetape atest m un transfer al
deregl rilor emo ionale din planul real în
planul conven ional de rol. Acest lucru
este un indice al dinamicii pozitive a
psihocorec iei la momentul actual.
Subetapa reconstructiv
Scopul subetapei reconstructive
const
în
a
forma
deprinderi
comunicative adecvate
i
reac ii
emo ionale în procesul jocului dinamic.
Con inutul jocului, caracterul, emo iile i
comportamentul personajelor sunt legate
de povestirile cunoscute de copii
(„Cenu reasa”, „Regina de ghea ”,
„Bobocul de ra dezgust tor”, „Ratonul
Toma” etc.) i de modific rile f cute în
ele. În înscen ri sunt incluse cazuri din
via a real a copiilor. Jucând rolul unuia
din personaje, psihologul de fapt
conduce indirect jocul.
În lucrul cu copiii în vârst de 45 ani utiliz m p pu ile de teatru, îns cu
cât copiii sunt mai mari, cu atât mai
pu in
folosim
aceste
p pu i,
întrebuin ând alte obiecte, improvizate
anume pentru joc. Pre colarilor li se
expune mesajul personajelor în linii
mari, f r reproducerea literar a lui,
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ceea ce permite ca în rol s se introduc
situa ii din via a copiilor.
Înscen rile sunt f cute pe o
anumit tem (de exemplu, prietenie,
ap rare, colaborare), al c rei con inut
ajut copiilor s înfrunte anxietatea,
frica, agresivitatea, ura, neîncrederea în
sine etc. (deregl ri emo ionale).
Modelarea special a con inutului
fragmentului eviden iat din poveste i
ajustarea lui la via a real a copilului îl
face pe acesta s tr iasc emo iile care
sunt
necesare
pentru
formarea
deprinderilor comunicative adecvate i
s manifeste reac ii emo ionale în func ie
de situa ii. Astfel, jucând rolul unui
personaj pe care to i îl iubesc, copiii
hiperemotivi, agresivi i închi i în sine,
tr iesc
sentimentul
siguran ei
i
încrederii în sine. Copiii accept
desf urarea subiectului, cu atât mai
mult cu cât de ac iunile personajului
respectiv depinde deznod mântul pozitiv
al istorioarei. Subiectele istorioarelor în
care de la personajul principal se cere
manifestarea curajului i a dorin ei de
sus inere a unui personaj secundar, mai
slab, dezvolt la pre colari capacitatea
activ de solu ionare a situa iilor critice.
În procesul jocurilor i dup sfâr itul lor,
to i copiii simt un tonus emo ional
pozitiv.
La sfâr itul etapei de corec ie,
copiii demonstreaz o încredere total în
psiholog i o simpatie fa
de el,
manifestând
totodat
atitudini

emo ionale stabile i fa de partener,
care au o frecven a mai mare în cazul
emo iilor pozitive. În rezultat scade
intensitatea reac iilor negative ale
copiilor,
formându-se
deprinderi
adecvate situa iilor i reac ii emo ionale
i comportamentale.
Mecanismele determinante ale
etapei corec ionale propriu-zise sunt:
1. Dezvoltarea tehnicii de joc
care contribuie la actualizarea spontan a
deregl rilor
emo ionale
în
comportamentul manifestat în rolul
jucat.
2. Sus inerea emo ional
i
acordarea posibilit ii de a manifesta
afectele nepl cute, ap rute în form
grotesc , la copiii de vârsta pre colar
medie.
3. Stabilirea leg turii inverse,
prin care se efectueaz reflectarea i
con tientizarea asem n rii emo iilor
negative i conflictuale cu afectivitatea
altor
copii;
c utarea
solu ion rii
constructive a situa iilor complicate de
joc.
4. Crearea unor forme adecvate
de comunicare
i de reac ionare
emo ional .
Pentru analiza comparativ a
dinamicii emo iilor la copiii din trei
subgrupe experimentale, aflate la etapa
corec ional propriu-zis , evalu m starea
emo ional a copiilor cu ajutorul a doi
parametri (Tab. 1):
Parametrii

I. Dispozi ia
1. Dispozi ie sc zut permanent
2. Dispozi ie sc zut periodic
3. Dispozi ie neflexibil
4. Predomin fonul pozitiv al dispozi iei
II. Activism, atitudine fa de jocuri
1. Refuz s se încadreze în joc
2. Nu manifest interes fa de joc
3. Manifest activism în jocuri
4. Manifest un interes înalt i ini iativ în jocuri
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Tabelul 1
Puncte
0
1
2
3
0
2
2
3

G rafic 1

3,5

Unit i conven ionale

3
2,5
2

4 a ni
5 a ni

1,5

6 -7 a ni

1
0,5
0
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

e d in e

Indicele calitativ al st rii
emo ionale a copiilor, stabilit la cei doi
parametri, este mediu. În graficul 1 este
prezentat dinamica st rii emo ionale a
18 copii, pentru fiecare subgrup de
vârst luat în parte. Se eviden iaz clar
dinamica pozitiv , care îns difer de la
o subgrup de vârst la alta. La vârsta de
4 ani se observ o ameliorare relativ
uniform
a st rii emo ionale a
pre colarilor.
La copiii în vârst de 5 ani
dinamica este exprimat printr-o linie
sub form de zigzag, care arat ridic rile
i coborârile periodice ale activismului i
dispozi iei copiilor.
Curba dinamicii la copiii în
vârst de 6-7 ani are forma unei imagini
plate, îns ea nu exprim rigiditate a
sferei emo ionale i tendin a ei de a se
axa pe afecte nepl cute.

Dinamica rapid a amelior rii
dispozi iei i activismului copiilor este
determinat de vârsta lor. Cu cât copilul
este mai mic, cu atât este mai mobil. Îns
în condi ii preg tite special, starea
emo ional a pre colarilor i, în special,
a activismului lor poate fi influen at .
Summary
In this article is describet an
efficient method of infhsence upon
emotional unfavoured children.
Also are descriped steps of this
phychological correctional programme,
objectives and final results which are
graficaly presented and reveal the
efficience of programme, proposed by
the authors.
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#

Indici de diagnostic i diferen iere a copiilor cu re inere în dezvoltarea
psihic de natur depriva ional
A.Ciobanu, doctor în psihologie, catedra de PPS i AS, UPS ,,Ion Creang ”
Recenzen i: T.Vîscovatova, profesor univ.,doctor habilitat; T.Tentiuc,conf.,doctor.
metodologie complex de diagnosticare i
Depistarea dificult ilor de înv are,
diferen iere
a
R.D.P.
de
natur
începînd cu perioada pre colar , reprezint
depriva ional
i un model specific de
un aspect important pentru protec ia,
psihocorec ie a acestei abateri în dezvoltare.
recuperarea i integrarea copiilor în procesul
Cre terea num rului de copii cu diferite
de înv mînt. Re inerea în dezvoltarea
forme de R.D.P., necesitatea delimit rii
psihic (în continuare – R.D.P.) constituie
acestei st ri de alte abateri în dezvoltare,
unul din factorii insuccesului colar i are o
metodologia diagnostic rii i diferen ierii
frecven foarte înalt printre elevi.
diferitor forme de R.D.P. nesatisf c toare
Pe parcursul a mai multor ani au fost
ne-a orientat spre fundamentarea unui
efectuate numeroase investiga ii clinicocomplex de metode de diagnostic pentru
psihologo-pedagogice
cu
referire
la
elucudarea particularit ilor de dezvoltare
studierea copiilor cu R.D.P. (G.E.Suhareva,
specifice copiilor cu R.D.P. de natur
1965; M.S.Pevzner, 1966; N.N.Zislina,
depriva ional în compara ie cu alte forme
1971, 1972; M.G.Reidiboim, 1972; T.V.
de R.D.P.
Egorova, 1973; V.V.Kovaliov, 1973;
T.A.Vlasova, 1975; V.I.Lubovski, 1972,
Investiga ia s-a efectuat pe parcursul
1989,
1994;
V.V.Lebedinski,
1985;
anilor 1998-2003. Studiul a cuprins un
L.I.Peresleni, 1989; R.D.Trigher, 1988,
e antion de 96 de pre colari: 76 de
1989;
K.S.Lebedinskaia,
1982;
pre colari de 5-7 ani cu R.D.P. de la casa de
I.F.Markovskaia,
1993,
1995;
copii din or elul Str eni i 20 de pre colari
T.P.Viskovatova, 1996; I.Str chinaru, 1994,
de 5-7 ani D.N. (dezvolta i normal) de la
1997; C.P unescu, 1997; V.Ol rescu, 1997,
gr dini a nr. 25 din ora ul Chi in u.
1999; T.Mocreac, 1998; O.Bodrug, 2001,
Selectarea datelor anamnestice
i
etc.). Un aport considerabil în delimitarea
observa iile ne-au permis s eviden iem, c
diferitelor forme de R.D.P. o au cercet rile
la copiii plasa i de la na tere în casa de copii
efectuate de G.E.Suhareva, 1965, 1966;
(fiind abandona i sau orfani) se manifest
M.S.Pevzner, 1966; M.G.Reidiboim, 1972;
mai pronun at perturb ri de personalitate,
V.V.Kovaliov, 1973; T.V. Egorova, 1973;
caracteristice st rilor depriva ionale. Acest
T.A. Vlasova, 1975; K.S.Lebedinskaia,
prim criteriu al datelor anamnestice ne-a dat
1982; T.Mocreac, 1998, etc..
posibilitatea s delimit m loturile de copii
Îns în Republica Moldova pîn în
pentru cercetare i s select m grupul de
prezent un num r mare de copii r mîn
copii cu starea depriva ional , care nu au
institu ionaliza i în a ez minte speciale.
comunicat în general cu p rin ii.
Consecin ele institu ionaliz rii se exprim
Utilizînd
un
ir
de
metode
prin izolare, înstr inare, deprivare, fapt care
(Wechsler;Vopsirea
cercule elor;
defavorizeaz dezvoltarea armonioas
i
Chestionarul de diagnosticare a defavoriz rii
genereaz o perturbare psihic , cu caracter
emo ionale; Rosenzweig; Cas , copac, om;
specific re inerii în dezvoltare, îns
Familia mea; Chestionarul diagnostic rii
deosebit de formele deja cunoscute.
prezen ei fricii), am putut estima nivelul de
De i
contribu iile
în
domeniul
dezvoltare a intelectului i sferei afectivdiagnosticului, diferen ierii i corec iei
volitive la un e antion de 96 de copii
copiilor cu R.D.P. sunt substan iale, oferind
împ r i i în 5 loturi: cu psihicul dezvoltat
solu ii pentru crearea condi iilor de
normal (D.N.), cu re inerea în dezvoltare de
valorificare a poten ialului acestor copii,
natur : somatogen (R.D.P. somatogen ),
problemele copiilor cu R.D.P. de natur
psihogen (R.D.P. psihogen ), cerebrogen
depriva ional r mîn în afara cercet rilor
(R.D.P. cerebrogen ) i cei diferen ia i cu
tiin ifice. La etapa actual lipse te o
R.D.P. de natur depriva ional (R.D.P.
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fizicului, care diminueaz ini iativa proprie
în activitate, iar la cei cu R.D.P.
depriva ional ,
deprivarea
emo ional
diminueaz capacitatea de reglare volitiv .
Un nivel relativ înalt se constat la copiii cu
R.D.P. psihogen , la care, în lipsa încuraj rii
sau sus inerii din partea adultului, scade
reglarea volitiv , copilul pierzîndu- i
interesul fa de lucrul început. La aceast
prob cele mai înalte performan e au fost
atinse de copiii D.N.

depriva ional ), care au fost divizate în 2
subgrupe de vîrst (5 i 6-7 ani).
Datele experimentale ne-au demonstrat
c nivelul inteligen ei este un criteriu
prioritar în procesul diferen ierii tipurilor de
R.D.P. În func ie de indicii Q.I.G., grupul de
copiii cu R.D.P. este neomogen, cuprinzînd
copii cu intelect mediu pîn la cel liminar.
Cel mai redus nivel al inteligen ei a fost
înregistrat la pre colarii cu R.D.P.
cerebrogen . Copiii cu R.D.P. somatogen i
cu R.D.P. depriva ional s-au plasat pe
nivelurile: normal (inferior) i liminar. Cele
mai înalte rezultate au demonstrat copiii cu
R.D.P. psihogen , clasîndu-se pe nivelul
mediu de inteligen . Compararea indicilor
intelectului verbal (Q.I.V.) i al celui de
performan
(Q.I.P.) releveaz diferen a
dintre ace ti parametri, cu indici mai înal i
ob inu i de pre colarii cu diferite forme de
R.D.P. la parametrul Q.I.P. Nivelul mai
redus al Q.I.V. la copiii cu R.D.P.
depriva ional i cu R.D.P. psihogen este
determinat de deficitul leg turilor sociale i
al experien ei de comunicare cu adul ii i
semenii. Imperfec iunea intelectului verbal
este condi ionat la copiii cu R.D.P.
cerebrogen de nedezvoltarea func iilor
reglatorii, care denot prezen a sindromului
cerebrastenic. La copiii cu R.D.P.
somatogen astenia psihic i fizic reduce
capacitatea de munc intelectual . Cel mai
înalt nivel de inteligen
se atest la
pre colarii D.N., care s-au clasat pe nivelul
normal (superior). Grupînd performan ele
intelectuale
în
fun-c ie
de
vîrsta
pre colarilor, am constatat c , în general, o
dat cu trecerea de la o vîrst la alta, cre te
num rul pre colarilor cu diferite forme de
R.D.P. i al celor D.N. situa i pe nivele mai
înalte de inteligen .

Analizînd chestionarul de diagnosticare
a defavoriz rii emo ionale (fig.1) constat m
faptul c anumite condi ii nefavorabile,
deficitul de comunicare, precum i lipsa
atitudinii emo ionale pozitive din partea
adultului genereaz la copiii cu R.D.P.
depriva ional deregl ri somatovegetative,
deregl ri
preneurotice,
deregl ri
de
comportament, care accentueaz gradul
defavoriz rii emo ionale (G.D.E.). Copiii cu
R.D.P. psihogen de asemenea înregistreaz
un G.D.E relativ înalt, fiind cauzat de
condi iile psihotraumatice din familie, de
lipsa comunic rii emo ionale pozitive cu cei
apropia i. La copiii cu R.D.P. somatogen i
cu R.D.P. cerebrogen se atest G.D.E.
mediu, care este determinat de disfunc iile
minimale ale creierului (la copiii cu R.D.P.
cerebrogen ) i astenia fizicului i psihicului
(la copiii cu R.D.P. somatogen ). Cel mai
redus G.D.E. se constat la pre colarii D.N.
La copiii care manifest diferite forme
de R.D.P. s-au înregistrat schimb ri negative
la
urm torii
factori:
deregl ri
somatovegetative: ,,dereglarea poftei de
mîncare”, ,,enurez , encomprez ” (R.D.P.
depriva ional ,
R.D.P.
cerebrogen ),
,,dereglarea poftei de mîncare”, ,,dureri de
cap”
(R.D.P.
cerebrogen ,
R.D.P.
somatogen );
deregl ri
preneurotice:
,,transpirare”,
,,insomnii”,
,,deprinderi
negative” ,,dereglarea somnului”; ,,nelini te
i fric ”, ,,hiperemotivitate fa de evaluare”
(R.D.P. depriva ional ), deregl ri de
comportament care se manifest prin ,,deregl ri de comunicare cu semenii” (R.D.P.
depriva ional , R.D.P. psihogen ), ,,deregl ri ale activit ii motorii” (R.D.P.
cerebrogen , R.D.P. somatogen , R.D.P.
depri-va ional ). Aceste deregl ri ale
factorilor emo ionali au fost atestate pe toat

Analiza performan elor ob inute de
copiii cu diferite forme de R.D.P. la proba
,,Vopsirea cercule elor” ne demonstreaz c
nivelul regl rii volitive a activit ii este cel
mai redus la copiii cu R.D.P. cerebrogen ,
fiind condi ionat de insuficien a cerebralorganic . La pre colarii cu R.D.P.
somatogen i cu R.D.P. depriva ional se
estimeaz un nivel mediu de reglare volitiv ,
fiind condi ionat la cei cu R.D.P.
somatogen de astenia cronic a psihicului i
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peri-oada vîrstei pre colare mari, la care, o
dat cu vîrsta, cre te i se accentueaz gradul defavoriz rii emo ionale. Situa ia
respectiv se explic prin faptul c la vîrsta
de 6-7 ani con inutul emo ional se
îmbog e te în urma stabilirii rela iilor de
comunicare a pre colarilor cu anturajul
psihosocial.
Cercetarea particularit ilor toleran ei
frustrative dup
testul Rosenzweig a
constatat gradul cel mai înalt de frustrare, cu
intoleran fa de situa iile critice la copiii
cu
R.D.P.
depriva ional .
Nivelul
intoleran ei frustrative în mare m sur este
determinat la ei de nivelul gravit ii
depriv rii psihice. La copiii din casele de
copii indicele O-D este mai înalt decît
indicele E-D, care denot fixarea pe
obstacol, insuficien a r spunsurilor de
autoap rare. Copiii cu R.D.P. psihogen

sunt
mai
pu in
dependen i,
mai
comunicabili, cu un nivel mai înalt de
stabilitate emo ional în situa ii de conflict
comparativ cu copiii care manifest R.D.P.
depriva ional . Stabilitatea emo ional
i
poten ialul comunicativ le instaleaz
perseveren a i tendin a de c utare a c ilor
de ie ire din situa iile de conflict. Copiii cu
R.D.P. somatogen , R.D.P. cerebrogen
manifest în situa ii critice un nivel mediu
de toleran i un comportament mai adecvat
în situa ii frustrative.
Pre colarii D.N. în situa ii de acest fel
orienteaz reac iile spre sine, adic spre
realizarea propriilor necesit i. La vîrsta de
6-7 ani ace ti copii devin mai reali ti,
con tientizînd faptul c orice situa ie nu se
rezolv
de
la
sine.

Unitati conventionale

12
Normal 5 ani

10

Deprivational 5 ani
Somatogen 5 ani

8

Psihogen 5 ani
6

Cerebrogen 5 ani
Normal 6-7 ani

4

Deprivational 6-7 ani
Somatogen 6-7 ani

2

Psihogen 6-7
Cerebrogen 6-7 ani

0
1

2

3

4

Parametrii

1.Deregl ri somatovegetative
3. Deregl ri de comportament
2.Deregl ri preneurotice
4. Gradul defavoriz rii emo ionale
Fig.1. Rezultatele ob inute de pre colari la C.D.D.E.
de comunicare”. Lipsa dragostei i afec iunii
din partea p rin ilor, lipsa comunic rii cu
adul ii, deprivarea mecanismelor de
identificare, lipsa de ap rare devin cauza
manifest rii st rii de anxietate, neîncrederii
în
sine,
sentimentului
inferiorit ii,
comportamentului
agresiv,
reac iilor
emo ionale negative i neadecvate în situa ii
conflictuale sau fustrative, dificult ilor de
comunicare. Nivelul relativ înalt de tulbur ri
emo ionale exprimate în desenele copiilor cu

Studierea particularit ilor tulbur rilor
emo ionale dup metoda ,,Cas , copac, om”
ne-a permis s
stabilim problemele
emo ionale specifice fiec rei forme de
R.D.P. Nivelul cel mai înalt de tulbur ri
emo ionale a fost estimat la copiii cu R.D.P.
depriva ional , în desenele c rora sunt cel
mai
evident
exprimate
toate
simptomocomplexele, în special ,,lipsa de
ap rare”,
,,anxietatea”,
,,sentimentul
inferiorit ii”, ,,agresivitatea”, ,,dificult ile
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depriva ional
i cu R.D.P. psihogen ,
predominante fiind fricile: ,,de singur tate”
(R.D.P. psihogen ), ,,de pedeaps ”, ,,de
adul i” (R.D.P. depriva ional , R.D.P.
psihogen ), ,,de copii”, ,,de întuneric”
(R.D.P. depriva ional ), ,,de personaje de
poveste”, ,,de visuri stra nice”, ,,de moarte”,
,,de
sunete
puternice”
(R.D.P.
depriva ional , R.D.P. psihogen ), fiind
condi ionate de experien a de via negativ
i impedimentele de comunicare. Nivel
mediu de manifestare a fricii se atest la
copiii cu R.D.P. somatogen i cu R.D.P.
cerebrogen , care au, mai ales, fric : ,,de
singur tate” (R.D.P. somatogen , R.D.P.
cerebrogen ), fricile medicale: ,,de medici”,
,,de sînge”, ,,de injec ii”, ,,de durere”, ,,de
boal ” (R.D.P. somatogen ), fricile legate de
posibilitatea producerii unui prejudiciu fizic:
,,de calamit i”, ,,de foc”, ,,de incendiu”,
,,de sunete puternice” (R.D.P. cerebroge-n ),
fiind favorizate de cerebrastenie, care
genereaz imaturitate emo ional cu formarea unor calit i nevrotice ca teama,
neîncrederea în sine. Cele mai reduse rezultate au fost atestate la copiii D.N., care
denot prezen a unei atmosfere emo ionale
normale în familie. Existen a mai multor
tipuri de frici este un indice al neajunsului
încrederii în sine, al lipsei protec iei
psihologice adecvate, care luate împreun
pe-ricliteaz s n tatea psihic a copilului,
creînd dificult i în comunicarea cu semenii
i adul ii.

R.D.P.
psihogen
prin
majoritatea
simptomocomplexelor este condi- ionat de
anturajul psihotraumatic din familie, care
provoac cre terea nivelului anxiet ii, lipsei
de
ap rare,
neîncrederii
în
sine,
sentimentului inferiorit ii, agre-sivit ii.
Rezultatele ob inute de copiii cu R.D.P.
somatogen i R.D.P. cerebrogen releveaz
un nivel mediu de tulbur ri emo ionale, cele
mai exprimate simpto-mocomplexe fiind
,,neîncrederea în sine”, ,,sentimentul
inferiorit ii”, ,,depresivitatea” (R.D.P.
somatogen ), ,,dificult i de comunicare”,
,,depresivitatea”
(R.D.P.
cerebrogen ).
Analiza rezultatelor ob inute de pre colarii
D.N. la cele opt simpto-mocomplexe ne-a
permis s concluzion m c ei au mai pu in
exprimate
în
desene
aceste
simptomocomplexe, ceea ce demonstrez un
nivel redus al problemelor emo ionale. La
pre colarii de 6-7 ani cu diferite forme de
R.D.P. se estimeaz cre terea indicilor la
toate
simptomocomplexele,
fiind
condi ionat de faptul c , o dat cu vîrsta,
stabilind rela ii mai bune de comunicare, se
îmbog e te i con inutul emo ional.
Un mare interes la diferen ierea copiilor
cu diferite forme de R.D.P. îl prezint
rela iile în familie, atitudinea copilului fa
de familie, tr irile lui. Cele mai înalte
rezultate (testul ,,Familia mea”) le-au
ob inut copiii cu R.D.P. depriva ional ,
reflectînd în desenele lor tr irile copilului,
amintirile celor apropia i, reactualizînd
starea de nelini te, agresivitate, accentuînd
sentimentul inferiorit ii. Rezultate relativ
înalte se atest la copiii cu R.D.P.
psihogen , în ale c ror desene este exprimat
caracterul destabilizator din familie,
pedepsele i conflictele necontenite, care
sub-mitneaz
imaginea de sine
i
autoevaluarea. Rezultatele ob inute de copiii
cu R.D.P. somatogen
i cu R.D.P.
cerebrogen se apropie de cele estimate la
copii D.N., care vorbesc despre rela iile
relativ bune din familie i atitudinea
emo ional-pozitiv fa de familie.

Modelul propus este eficient în
diagnosticarea i diferen ierea diferitor
forme de R.D.P. i depistarea unei forme noi
de R.D.P. de natur
depriva ional ,
caracteristic copiilor institu ionaliza i.
Rezultatele ob inute ne-au confirm
presupunerea c acei copii care sunt plasa i
de la na tere în casa de copii, afla i în
condi ii sociale depriva ionale, se dezvolt
cu anumite insuficien e de personalitate de
ordinul re inerii psihofizice. Din cauza
rela iilor emo ionale negative cu anturajul
psihosocial la ace ti copii (marca i de R.D.P.
de natur depriva ional ) apar deregl ri ale
sferei afectiv-volitive, exprima-te prin
deregl ri
preneurotice,
deregl ri
somatovegetative, comportament agresiv,

Chestionarul diagnostic rii prezen ei
fricii ne-a permis s stabilim specificul
manifest rii sentimentului de fric la copiii
cu diferite forme de R.D.P. Frica apare cel
mai frecvent la copiii cu R.D.P.
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reac ii neadecvate în situa ii conflictuale, cu
intoleran frustrativ , anxietate, sentiment
al inferiorit ii, neîncredere în sine, nivel
redus de reglare volitiv . Toate acestea
condi ioneaz
disocierea
evident
a
func iilor intelectuale, manifestînduse prin
reducerea intelectului verbal în compara ie
cu cel de performan , care reflect influen a
negativ
a factorilor depriva ionali i
favorizeaz deficitul leg turilor sociale i al
experien ei de comunicare cu adul ii i
semenii, ca urmare determinînd reducerea
nivelului de inteligen . Aceste deregl ri
sunt mai evidente i mai profunde la copiii
cu R.D.P. depriva ional , care o dat cu
vîrst se accentueaz , acestea avînd la copiii
cu celelalte forme de R.D.P. un caracter mai
pu in pronun at.

fricii (anumitor tipuri de frici); j) reglarea
volitiv a activit ii.
Rezultatele acestui studiu ne-au
permis s relev m prin prisma diferen ierii
celorlalte forme de R.D.P. particularit i
individual-tipologice de dezvoltare a unei
noi forme de R.D.P. de natur
depriva ional .

Summary
This research is dedicated to one of
the most important problems of the special
psychology diagnosis, differentiation of the
children with minimal brain dysfunction.
The with minimal brain dysfunction
at the pre-school students institutionalized in
orphanages has been studied.
Through the angle of diagnosis and
differentiation of children different forms of
minimal brain dysfunction, the development
particularities characteristic for some kinds
of minimal brain dysfunction.
Due to the implementation of one
complex models of diagnosis, the form of
minimal brain dysfunction of deprivation
nature has been differentiated, manifested by
great evident changes in the affective sphere
development.
The development particularities
determined at different forms of minimal
brain dysfunction allow establishing the
diagnosis criteria of the cerebrogenic,
somatogenic, psychogenic and deprivation
forms.

Pentru diagnosticarea i diferen ierea
copiilor cu R.D.P. depriva ional se impun
ca prioritare urm toarele aspecte de
cercetare:
1.condi iile de mediu:
a) cauza plas rii copilului în casa
de copii (copil nedorit, abandonat;
copil orfan);
b) vîrsta cînd copilul a fost plasat
în casa de copii (de la na tere).
2.particularit ile i nivelul de dezvoltare
a sferei afectiv-volitive: a) deregl rile
somatovegetative;
b)
deregl rile
preneurotice;
c)
deregl rile
de
comportament; d) anxietatea; e) sentimentul
inferiorit ii, nencrederea în sine; f)
dificult ile de comunicare; g) agresivit tea;
h) toleran a în situa ii frustrative; i) prezen a
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Training-ul social-psihologic – procedeu de înl turare a comportamentului
deviant la preadolescen i
Maria Vîrlan, dr. în psihologie, UPS „I. Creang ”
Recenzen i: J.Racu, conf., doctor; S.Rîjicova,conf.,doctor
comunicative, spre deosebire de cei cu
Comportamentul
deviant
este
comportament social adecvat (9,6%) i doar
rezultatul
consecin elor
negative
a
2,8% preadolescen i - cu capacit i
interac iunii mediilor educogene (familie,
comunicative de nivel înalt, spre deosebire de
societate, coal etc) cu tr s turile de
cei cu comportament social adecvat (47,8%).
personalitate i cu factorii biologici ereditari.
Cu cât capacit ile comunicative ale
În perioada preadolescent fenomenul
preadolescen ilor sunt mai slab dezvoltate, cu
comportamentului deviant se înt lne te destul
atât ei au un statut sociometric mai sc zut,
de des, în special la vârsta de 13-15 ani, când
ocupând o pozi ie nefavorabil în colectivul
i necesitatea de comunicare cu semenii
clasei i cu atât mai greu stabilesc rela ii cu
atinge cote maxime. Datele referitoare la
colegii, mai greu î i satisfac necesitatea de
nivelul înalt al necesit ii de comunicare pe
comunicare. Ca urmare, ocupând pozi ia de
parcursul vârstei preadolescente se distribuie
izolat în colectiv, preadolescen ii nu pot s - i
în a a mod: 11 ani-4,5%, 12 ani-3,4%, 13 anidevolte capacit ile comunicative.
48,38%, 14 ani-44,21%, 15 ani-37,4%, 16
Tr s turile de personalitate, printre
ani-1,7%. Manifestarea acestui fenomen
care
accentu rile
de
caracter
i
atinge apogeul la vârsta cuprins între 13-15
autoaprecierea neadecvat , deasemenea au o
ani, ceea ce se datoreaz faptului, c începând
influen
asupra
comportamentului
cu vârsta de 13 ani, are loc emanciparea
preadolescentului. În urma analizei datelor
personalit ii prin evitarea tutelei p rinte ti i
ob inute am constatat diferen e statistic
integrarea în grupul de persoane de aceea i
semnificative între preadolescen ii cu
vârst . Preadolescen ii cu comportament
comportament
deviant
i
cei
cu
deviant, spre deosebire de cei cu
comportament social adecvat la urm toarele
comportament social adecvat, într-o m sur
accentu ri de caracter: demonstrativitate
mai mic
î i satisfac necesitatea de
(t=2.911, p<0.003); ciclotimie (t=3.858,
comunicare în grupul de referin . Pentru
p<0.001); exaltare (t=4.892, p<0.001);
primii am ob inut un indiciu de satisfac ie în
nest pânire (t=2.130, p<0.001). Deci, pentru
comunicare (IS) de 40,5%, iar pentru cei cu
preadolescen ii cu comportament deviant sunt
comportament social adecvat – un indiciu de
caracteristice anume aceste accentu ri de
92%.
caracter. În ceea ce prive te autoaprecierea,
Mai jos vom trece în revist
datele empirice ne denot
31,8% de
principalele cauze ale comportamentului
preadolescen i cu comportament deviant cu o
deviant, elucidate în cercetarea noastr .
autoapreciere sc zut , pe când doar 2,2%
Rezultatele empirice denot
un statut
preadolescen i cu comportament social
sociometric sc zut (izola i) la marea
adecvat înregistreaz asemenea nivel. Nivel
majoritate
a
preadolescen ilor
cu
înalt al autoaprecierii au înregistrat 25,2%
comportament deviant (48%), spre deosebire
preadolescen i cu comportament deviant, spre
de preadolescen ii cu comportament social
deosebire de 62,5% preadolecen i cu
adecvat (14%). Ocupând pozi ia de „izolat” în
comportament adecvat. În cazul subaprecierii
colectivul clasei, preadolescentul nu- i poate
se acutizeaz necesitatea preadolescentului în
satisface
necesitatea
de
comunicare.
autostim i asta îl impune s caute mijloace
Condi iile create îl determin s caute o alt
de satisfacere a acestei necesit i. Dac
grup referent , unde ar putea s
i-o
preadolescentul nu reu e te s - i ridice
satisfac , aceasta fiind, de cele mai deseori,
autoaprecierea prin procedee social adecvate,
cu orientare asocial .
caut alternative de comportament, care de
20,6%
preadolescen i
cu
obicei sunt deviante. Comportamentul deviant
comportament deviant se caracterizeaz
în asemenea cazuri reprezint un procedeu de
printr-un nivel sc zut al capacit ilor
58

biologice
i psihologice intensific
necesitatea în siguran , în securitate, pe
care o pot satisface mai sigur i mai bine
doar p rin ii.
• Activit ile pe care le practic în grup
preadolescen ii cu comportament deviant
sunt: activit i cu orientare negativ –
16,2%, activit i neutre – 60,2%, activit i
cu orientare pozitiv – 23,6%.
• Temele
predominate
în
discu iile
preadolescen ilor
cu
comportament
deviant sunt:
rela iile interpersonale (25%), fapt ce se
datoreaz rela iilor dificile, conflictuale cu
colegii de clas , care le provoac nepl ceri,
insatisfac ie emo ional ; sfera personalintim
(23%); viitorul (18,5%); moda
(16,7%); bun starea material
(7,5%);
problemele colare (5,5%); fumatul (5,5%).
Corec ia barierilor în comunicare ale
preadolescne ilor cu comportament deviant
poate fi realizat prin intermediul trainingului social-psihologic. Aceast
metod
reprezint un procedeu eficient de activizare a
personalit ii pentru lucrul independent
asupra propriilor probleme, contribuie la
formarea deprinderilor de autoreglare i
comunicare.
În urma realiz rii training-ului socialpsihologic se creeaz atmosfera de încredere,
care contribuie la însu irea experien ei de
comunicare pozitiv , la acceptarea de c tre
membrii grupei a normelor i a valorilor
comunic rii, elaborate în procesul activit ii
în comun. Membrii grupei însu esc noi forme
de comunicare, caut procedee eficiente de
comunicare, analizeaz gre elile i greut ile
în activitatea comunicativ .
În procesul training-ului socialpsihologic:
a)
Subiectul
prime te
o
reprezentare mai complet
i
obiectiv despre pozi ia lui în
mediul social, despre atitudinea
fa de el a celor din jur;
b) Cre te
semnifica ia
reprezent rilor omului despre
sine ca despre subiect al
activit ii comunicative;
c)
Se observ cre terea importan ei
percep iei altui om în rolul
partenerului cu drepturi depline
în activitatea de comunicare;

compensare a Eu-concep iei neadecvate.
Prezen a preadolescen ilor cu comportamenr
deviant, care se supraapreciaz , o putem
explica prin faptul, c ei aspir spre o
apreciere mai înalt din partea celor din jur i
supraaprecierea joac pentru ei un rol de
stimulare a activit ii compensatorii. Fiind
într-o pozi ie nefavorabil
i având o
apreciere neadecvat , preadolescentul nu
poate s - i satisfac
necesitatea de
comunicare cu colegii.
Particularit ile
comunic rii
preadolescen ilor cu comportament deviant
difer de cele ale preadolescen ilor cu
comportament social adecvat prin tematic ,
tipuri de activit i practicate în grup,
preferin e
etc,
infuen ând
formarea
personalit ii:
• 60,3% prefer s comunice cu semenii,
fapt care e confirmat i prin ideea, c
comunicarea cu ei este activitatea
dominant în vârsta preadolescent ; 36%
prefer s comunice cu p rin ii, ceea ce se
datoreaz faptului, c în aceast vârst
tân rul tinde spre independen , dar,
confruntându-se cu greut ile impuse de
condi iile de via , el simte necesitatea în
ajutor, sus inere, îndrumare din partea
adul ilor, în special a p rin ilor.
• În urma analizei rezultatelor dup criteriul
incipien ei locului de comunicare, am
determinat,
c
preadolescen ii
cu
comportament deviant comunic mai des
la locul de trai (55,6%), iar cei cu
comportament social adecvat la coal
(62,7%). Aceste diferen e ne confirm
ideea amintit mai sus, c preadolescen ii
cu comportament deviant nu sunt
satisf cu i de comunicarea lor cu colegii
de clas , c utând în felul acesta al i
prieteni, de seama lor, în compania c rora
se pot realiza mai bine, sunt mai satura i
emo ional.
• Baza teritorial de comunicare în grup a
preadolescen ilor
cu
comportament
deviant este locul de trai (60,2%), din
considerentele, c acolo au mai mul i
prieteni, care locuiesc în vecin tate.
16,9% din ei au motivat aceast preferin
prin faptul, c sînt mai aproape de p rin i,
sunt mai în siguran , fapt care îl
explic m în felul urm tor: îndep rtarea de
casa
p rinteasc ,
tendin a
spre
independen ,
multiplele
schimb ri
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În ceea ce prive te durata edin elor
de training, am inut ca s nu fie destul de
mare, deoarece pentru preadolescen i lucrul
în grup e mai efectiv atunci, când este de
scurt durat i se realizeaz intensiv. Asta se
explic prin aceea, c din cauza dezvolt rii
insuficiente a memoriei de lung durat i
volumului redus al acesteia, pauzele
îndelungate pot duce la denaturarea
informa iei, la oscilarea dispozi iei în cazul
lipsei rezultatului accesibil, ceea ce provoac
dezam gire (decep ie) în ocupa iile de grup.
Un argument destul de important este i
faptul, c participarea îndelungat în grup
poate crea o reac ie artificial , o ni
ecologic , o alternativ a vie ii (Eidemiller E.
G. 1990).
edin ele de training s-au organizat de
3 ori pe s pt mîn pe parcursul a trei luni.
Psihotraining-ul a fost constituit din
câteva etape:
I etap : selectarea subiec ilor pentru
training.
II etap : completarea grupelor de
training.
III etap : realizarea training-ului
social-psihologic.
IV etap : evaluarea eficien ei influen ei
psihocorec ionale.

d)

Se
observ
încerc rile
subiectului de a- i reaprecia
capacit ile comunicative în
corespundere cu aprecierile
celor din jur;
e)
Apare necesitatea de a- i
perfec iona
capacit ile
comunicative.
Iar toate acestea contribuie la învingerea
dificult ilor în comunicare i formarea
capacit ilor comunicative. Anume din
aceste considerente am ales aceast form
de corec ie.
Scopul de baz al psihotraining-ului,
realizat cu subiec ii din grupul experimental,
const în însu irea cuno tin elor, dezvoltarea
abilit ilor i capacit ilor de comunicare i
interac iune cu cei din jur (semenii, adul ii).
Realizarea
acestui
scop
ne-a
determinat
s
înaint m
obiective
intermediare, printre care:
- formarea
deprinderilor
de
comunicare în diferite situa ii;
- dezvoltarea
capacit ilor
de
analiz a situa iei;
- de apreciere a comportamentului
propriu i a celor din jur;
- dezvoltarea
capacit ilor
de
exprimare a opiniei în form oral ,
de manifestare a ini iativei;
- achizi ionarea
cuno tin elor,
priceperilor i deprinderilor etice
de comunicare;
- formarea i corec ia directivelor
necesare
pentru
comunicare
valoroas cu semenii i adul ii;
- dezvoltarea capacit ilor de a se
cunoa te complet i adecvat pe
sine i pe al ii;
- însu irea procedeelor individuale
de comunicare interpersonal ;
- formarea autoaprecierii adecvate;
- dezvoltarea
calit ilor
comunicative ca: emotivitatea,
caracterul conving tor, capacitatea
de a asculta, de a convinge etc.
În realizarea psihotraining-ului ne-am
condus de urm toarele principii de
influen
social-psihologic : principiul
dialog rii,
principiul
evenimentului
psihologic,
principiul
materializ rii
naturale, principiul activismului.

Am format lotul experimental, subiec ii
c ruia au participat la edin ele trainingulu i lotul de control, care nu au participat
la edin ele training-ului.
Caracteristica subiec ilor din lotul
experimental privind accentu rile de
caracter a fost urm toarea: 6 exalta i, 5
ciclotimi, 6 nest pâni i, 7 demonstrativi.
La etapa ini ial s-au determinat i însu it
normele comunic rii de grup: comunicarea
dup principiul “aici i acum”, principiul
personific rii
afirma iilor,
principiul
activit ii, principiul comunic rii de
încredere, principiul confiden ialit ii.
Fiecare edin
de
urm toarea structur :

training

a

avut

1. Ritualul de salut.
2. Reflexia
asupra
ocupa iei
precedenteÎnviorarea psihologic .
3. Verificarea lucrului de acas .
4. Etapa de baz a edin ei, care
includea exerci ii orientate spre
realizarea obiectivelor training-ului.
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retest – 7,1. La compararea rezultatelor retest
la metodica „Sociometria” a subiec ilor din
lotul experimental i a celor din lotul de
control deasemenea am ob inut diferen e
statistic semnificative.

5. Lucrul pentru acas .
6. Ancheta, care avea ca scop s urm rim
procesele dinamice de grup.
7. Ritualul de adio.
La etapa de baz a edin elor de training
am utilizat diverse tehnici, care au avut
drept scop: formarea deprinderilor de
stabilire a contactului, dezvoltarea
mijloacelor verbale i neverbale de
comunicare, dezvoltarea capacit ilor de
percep ie i în elegere a celuilalt în
comunicare, însu irea procedeelor de
solu ionare constructiv a conflictelor,
formarea
autoaprecierii
adecvate,
diminuarea tr s turilor negative ale
accentu rilor de caracter.

Aceste rezultate ne vorbesc despre
schimb ri intervenite în armonizarea rela iilor
interpersonale a preadolescen ilor cu colegii
de clas în urma particip rii la training. În
cadrul psihotraining-ului subiec ii
i-au
format deprinderi de comunicare în diferite
situa ii sociale, au achizi ionat cuno tin e,
priceperi i deprinderi etice de comunicare, li
s-au dezvoltat capacit i analitice
i
apreciative în raport cu comportamentul
propriu, au însu it procedee individuale
adecvate comunic rii interpersonale. Toate
acestea i-au determinat statutul social i o
pozi ie mai favorabil în colectivul clasei, iar
acestea au facilitat îmbun t irea rela iilor
interpersonale cu colegii.

În scopul eviden ierii influen ei
psihocorec ionale a training-ului am organizat
retestarea subiec ilor din lotul experimental i
a celor din lotul de control.
Dup retestarea subiec ilor din lotul
experimental
am
constatat
schimb ri
semnificative în ceea ce privesc rela iile
interpersonale cu colegii de clas (t=5,286 la
un prag de semnifica ie p<0,001), valoarea
medie la faza test fiind de 3,5, iar la faza

Diferen ele ob inute de subiec ii din
lotul experimental la scala rela ii cu colegii
(apreciere) la metodica Dembo-Rubin tein le
prezent m în mod grafic mai jos.

6 0
5 0 ,8
5 0

4 3 ,2

valori

4 0
te s t

3 0

re te s t

2 0
1 0
0
lo t e x p e r im e n ta l

Datele experimentale privind retestarea nivelului de apreciere la scala rela ii cu colegii (DemboRubin tein)
faza retest la subiec ii din lotul experimental.
În urma particip rii la training preadolescen ii
î i apreciaz la un nivel mai înalt rela iile lor
cu semenii.

În ceea ce prive te nivelul aprecierii
rela iilor cu colegii, am ob inut diferen
statistic semnificativ (t=4,521, la un prag
de
semnifica ie
p<0,001)
comparând
rezultatele ob inute la faza test i cele de la

61

Subiec ii din lotul experimental pe
lotul experimental la faza test i la retest am
parcursul training-ului
i-au diminuat
ob inut diferen e semnificative la toate
tr s turile accentuate de caracter. Comparând
tipurile de accentu ri de caracter.
rezultatele ob inute de preadolescen ii din
Diferen ele statistice la accentu rile de caracter ale preadolescen ilor din lotul experimental
la etapa test i retest
Accentu rile de caracter

Diferen a statistic (t)

Pragul de semnifica ie (p)

Anxietate

3,205

p < 0,004

Ciclotimie

2,908

p < 0,003

Hiperexact

3,077

p < 0,005

Demonstrativitate

3,301

p < 0,003

Hipertimie

3,616

p < 0,001

Emotivitate

4,337

p < 0,001

Nest pânire

3,006

p < 0,005

Exaltare

4,656

p < 0,001

Distimie

3,518

p < 0,002

Hiperperseveren

3,186

p < 0,004

Pe când la subiec ii din lotul de
control la acest test nu s-au constatat diferen e
statistice semnificative.

În urma particip rii la experimentul
formativ subiec ii din lotul experimental i-au
îmbun t it i capacit ile comunicative.

Din cele expuse putem concluziona,
c în urma particip rii la training, prin
aplicarea psihotehnicilor speciale, destinate
preadolescen ilor cu diferite accentu ri de
caracter, indiciile eviden ierii accentu rilor de
caracter se modific , se diminueaz , se
corecteaz în direc ia comportamentului
adecvat. Deci, are loc i îmbun t irea
tr s turilor
de
personalitate
ale
preadolescen ilor cu comportament deviant.

Prezent m în continuare rezultatele
ob inute de preadolescen ii din lotul
experimental la metodica „Aptitudini
comunicative i organizatorice” la faza test i
retest.

Nivelul capacit ilor comunicative a preadolescen ilor din lotul experimental la faza test i retest
retest la metodica „Aptitudini comunicative i

Schimb rile men ionate le putem
confirma

i

prin

diferen a

statistic

organizatorice”

înregistrate

semnificativ între rezultatele la faza test i
de preadolescen ii din lotul experimental
70
60
50
40
30
20
10
0

p<0,001), valoarea central în faza test fiind

%
58,3
41,6

29,2
16,7

25
0
sc zut

mai jos de
mediu
mediu
lot experimental

(t=7,890 la un prag de semnifica ie de
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29,2

test
retest

nivelul
0 capacit
ilor
înalt comunicative

de 6,13, iar în faza retest–8,17.
O alt cauz a deregl rilor rela iile de
s constat m cum s-a modelat autoaprecierea
comunicare cu colegii o reprezint nivelul
în urma particip rii la psihotraining,
neadecvat al autoaprecierii. În cadrul
argumentând
aceste
schimb ri
prin
diferen ele statistice ob inute la scalele
psihotraining-ului am inten ionat s form m
la preadolescen ii din lotul experimental o
Dembo-Rubin tein.
autoapreciere adecvat . inem în continuare
Diferen ele statistice la scalele (Dembo-Rubin tein) a preadolescen ilor din lotul
experimental dintre rezultatele de la faza test i cele de la faza retest
Scalele

diferen a statistic

prag de semnifica ie

(Dembo-Rubin tein)

(t)

(p)

Autoritate în fa a colegilor

3,048

p < 0,005

Character

3,291

p < 0,003

comunicare cu semenii

6,927

p < 0,001

Încredere în sine

3,016

p < 0,005

Inteligen a

2,983

p < 0,007

rela ii cu colegii

4,521

p < 0,001

Satisfac ie în comunicarea cu colegii

5,621

p < 0,001

Deci, participarea în psihotraining-ul
realizat la etapa experimentului formativ le-a
permis subiec ilor din lotul experimental s - i
schimbe autoaprecierea în direc ia necesar .

eviden iaz
nivelul
preadolescen ilor.

comportamentului

În cadrul experimentului formativ am
inten ionat s înl tur m cauzele deregl rilor
în rela iile de comunicare a preadolescen ilor
cu semenii pentru a le îmbun t i
comportamentul.
Prezent m în continuare rezultatele
lotului experimental la faza test i retest la
metodica
„Comportamentul”,
care

%
70,00

66,6

60,00

54,2

50,00
40,00

33,3

30,00
20,00
10,00
0,00

12,5

29,2

test
retest

4,2
deviant

mediu spre deviant
lot experimental

disciplinat

Nivelul comportamentului la faza test i retest a subiec ilor din lotul experimental
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Din reprezentarea grafic se vede, c
dac la faza test 66,6% (16 subiec i) din lotul
experimental în rezultatul administr rii
tehnicii date, manifestau comportament
deviant, atunci, în urma particip rii la
experimentul formativ, doar 12,5% (3
subiec i) au r mas cu acela i nivel de
comportament, în schimb tocmai 33,3% din
ei (8 subiec i) au ob inut nivel disciplinat de
comportament.

cuno tin e i abilit i de comunicare i
rela ionare cu cei din jur, prin formarea
autoaprecierii adecvate în rela iile de
comunicare, toate acestea contribuind la
dezvoltarea personalit ii preadolescentului.
Modelul psihocorec ional proiectat i realizat
ofer ample deschideri i sugestii valoroase
pentru activitatea serviciului psihologic
colar, p rin i, cadre didactice etc.
Summary

Între
rezultatele
la
metodica
„Comportamentul” la faza test i cele de la
retest ale subiec ilor din lotul experimental
am ob inut diferen statistic semnificativ
(t=7,140, p<0,001), valoarea central fiind de
13,97 la faza test i 11,42 la faza retest.

It was experimentally demonstrated in
the work that the abnormal behaviour
represents a complex phenomenon, the
specific character of wich manifestation
depends of age and personality specific
features at preteenager, of the development
level of communicative sphere and its
components.
To outrun the abnormal behaviour at
preteenagers it was elaborated and realised
the psychotraining of communication and
behaviour, orientated to quality the methods
of communication with fellow creatures by
the preteenagers, the formation of a
knowledge stock, communication relation
abilities, the formation of a suitable
autoestimation in the communication
relations.
!. 5. 7
,
, 1990.
6. :/
.7.,
. 2. "
#$$
,
,( ,
"
+
8 +, 2000.

Deci,
pentru
modelarea
comportamentului preadolescen ilor, pe lâng
participarea lor la m surile educative
organizate în coal i m surile de profilaxie
cu profesorii i p rin ii preadolescen ilor, este
necesar ajutorul psihologic special organizat
(psihotraining-ul) de c tre psihologul colar.
Psihotraining-ul
propune
o
perspectiv
complex
de dep ire a
comportamentului deviant prin însu irea
tehnicilor i procedeelor de comunicare cu
semenii, achizi ionarea unui bagaj de
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Particularit ile sferei afectiv-volitive a elevilor de vârsta colar mic
educa i în diferite situa ii sociale de dezvoltare
N.Gîncota, lector superior, doctor în psihologie
Recenzen i: I.Racu, profesor univ.,doctor habilitat; R.Tere ciuc, conf.,doctor
În

articolul

experimental

al

dat

prezent m

sferei

elevilor de vârsta

studiul

afectiv-volitive

colar

mic

a

educa i în

diferite situa ii sociale de dezvoltare (în
continuare S.S.D).
dezvoltare

Situa ia social

(concep ia

lui

defavorizare afectiv

i comunicare

deficitar . Atitudinea p rintelui este deseori
critic , neprietenoas , autoritar .
Al treilea lot (56 copii) este compus din

de

elevii claselor primare din institu iile de tip

L.S.Vîgotsky)

închis. Copiii din colile-internat cresc într-o

reprezint un sistem de rela ii între copilul de

atmosfer de deprivare afectiv

o anumit

vârst

comunicare cu adultul. Interac iunile elevilor

reprezint

factorul

i mediul social, care
primar

pentru

toate

schimb rile dinamice ce au loc pe parcursul
unei perioade. [4, p. 258]

i deficit de

cu adul ii în institu iile de tip închis sunt
reduse, cu caracter formal.
Copiii din fiecare lot au fost împ r i i în

Cercetarea experimental-psihologic

a

fost realizat în coala medie nr. 28 i coala-

4 subgrupe de vârst : câte 10 copii în I i al II
lot i câte 14 copii în al III lot:

internat nr.2 din or. Chi in u.

-

I subgrup - clasa I (7-8 ani).

În experimentul psihologic au fost inclu i 136

-

II subgrup - clasa II (8-9 ani).

elevi de vârsta colar mic , care au format

-

III subgrup - clasa III (9-10 ani).

trei loturi experimentale.

-

IV subgrup - clasa IV (10-11 ani).

Primul lot (40copii) îl constituie elevii
mici din familiile complete favorabile. Ace ti
copii cresc într-un climat familial pozitiv cu

Sfera

afectiv-volitiv

component

esen ial

reprezint
în

un

structura

personalit ii. Din aceste considerente am

rela ii de comunicare favorabile între membrii

hot rât s aplic m chestionarul de studiere

familiei. Atitudinea p rin ilor fa

a particularit ilor de personalitate (CPQ) a

de copil

este binevoitoare, prietenoas , stimulativ .
Al doilea lot (40 copii) este alc tuit din

lui R.Cattell, care a fost adaptat
modificat

de

i

E.Alexandrovscaia,

copii de vârsta colar mic educa i în familii

I.Ghilia eva, 1993, pentru copiii de 8-12

incomplete cu caracter nefavorabil. Copiii din

ani.

acest tip de familie cresc într-un mediu de

chestionarului de personalitate pentru copii

[2]

Varianta

modificat

a
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include

12

factori

ce

unor

calit i

caracteristicile

reflect

informa ie ampl despre dezvoltarea sferei

de

personalitate. Noi am exclus factorul B,

afectiv – volitive la copiii de vârsta colar
mic din diferite S.S.D.

întrucât el m soar gradul de inteligen .
Ceilal i 11 factori într-o m sur mai mare
sau mai mic

in de sfera afectiv-volitiv :

factorul A - „caracter închis - sociabilitate”,
C -„instabilitate emo ional
emo ional ”,

D

excitabilitate”,

E

- stabilitate

-

„echilibrare

-

-

„dependen

-

independen ”, F - „pruden

În figura nr.1 sunt prezentate rezultatele
experimentului de constatare la Chestionarul
multifactorial de personalitate a lui R.Cattell
(varianta pentru copii). Rezultatele ob inute au
fost

interpretate

prin

metoda

statistic

neparametric a lui Mann-Whitney [3], care
ne-a permis s

eviden iem particularit ile

- curaj”, G -

semnificative ale sferei afectiv – volitiv pe

„iresponsabilitate - responsabilitate”, H -

parcursul vârstei colare mici i în diferite

„timiditate, ru ine - curaj, hot râre”, I -

S.S.D.

„caracter realist - sensibilitate”, O „optimism - anxietate”, Q3 - „autocontrol
jos – autocontrol înalt”, Q4 - „relaxare,
caracter lini tit – frustrare, încordare”.
Fiecare factor de personalitate este privit ca
un continuum al unei calit i (în chestionar
ea se m soar în steini) i se caracterizeaz
bipolar în dependen

de semnifica iile

marginale ale acestui continuu. Acest
chestionar con ine 2 p r i a câte 60
întreb ri pentru fete i pentru b ie i ce se
refer la diverse aspecte ale vie ii copilului:
rela iile cu s ma ii, atitudinile în familie,
comportamentul

la

lec ie,

pe

strad ,

montajele sociale, autoapreciere, etc. În
tehnica dat este redus la minimum efectul
falsific rii rezultatelor, care apare din
dorin a de a ar ta mai bine în ochii
experimentatorului sau dintr-un montaj
incon tient.

Tehnica

dat

ne

d

o
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9

Unit i conven ionale

8
7
6
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Factori de personalitate
Figura 1. Rezultatele cercet rii experimentale la elevii de vârsta colar mic .
Analiza
rezultatelor
medii
(lotul III) nu s-au constatat diferen e
prezentate în figura nr.1 ne permite s
statistice semnificative.
eviden iem c în clasa I exist diferen e
La clasa II am eviden iat
între cele 3 loturi experimentale în
diferen e dintre rezultatele celor 3
manifestarea celor 11 factori ai
loturi experimentale, chiar i între lotul
personalit ii. Analiza comparativ a
experimental II i III. Între I-ul i al IIrezultatelor copiilor între I i al II-lea
lea lot am stabilit diferen e statistice
lot experimental
i prelucrarea
semnificative la factorii A (p=0,038),
statistic
a lor ne-a permis s
C (p=0,02), D (p=0,008), F (p=0,024),
constat m
diferen e
statistice
G (p=0,045), I (p=0,009), O (p=0,043),
semnificative la factorii A (p=0,04), C
Q3 (p=0,005), Q4 (p=0,03), iar la
(p=0,029), E (p=0,012), F (p=0,038), H
factorii E i H nu s-au stabilit diferen e.
(p=0,007), I (p=0,019), O (p=0,014),
La copiii de 8-9 ani între lotul I
Q3 (p=0,035), Q4 (p=0,044), iar la
i III am depistat diferen e statistice
factorul D i G nu s-au constatat
semnificative
la
to i
factorii
diferen e statistice semnificative. La
personalit ii: A (p=0,0001), C
copiii din lotul I i lotul III exist
(p=0,0001),
D
(p=0,0014),
E
diferen e statistice semnificative la
(p=0,009), F (p=0,012), G (p=0,017),
factorii A (p=0,011), C (p=0,006), D
H (p=0,002), I (p=0,013), O (p=0,006),
(p=0,005), E (p=0,043), F (p=0,017), H
Q3 (p=0,013), Q4 (p=0,001). Analiza
(p=0,023), I (p=0,027), O (p=0,006),
comparativ a rezultatelor dintre al IIQ3 (p=0,022), Q4 (p=0,007), iar la
lea i al III-lea lot a eviden iat diferen e
factorul G nu s-au constatat diferen e
statistice semnificative la factorul A
statistice semnificative. La copiii din
(p=0,019) i Q4 (p=0,045) la elevii de
familiile incomplete nefavorabile (lotul
8-9 ani.
II) i la copiii f r tutela p rinteasc
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La copiii din clasa III din I-ul i
al II-lea lot experimental am stabilit
diferen e statistice semnificative la
factorii: A la pragul p=0,007, C la
pragul p=0,009, D la pragul p=0,021, E
la pragul p=0,01, F la pragul p=0,009,
G la pragul p=0,002, H la pragul
p=0,007, I la pragul p=0,017, O la
pragul p=0,001, Q3 la pragul
p=0,0001, iar la factorul Q4 nu s-au
stabilit diferen e. Diferen e statistice
semnificative între lotul I i III am
constatat la factorii personalit ii A la
pragul p=0,005, C la pragul p=0,015,
D la pragul p=0,009, E la pragul
p=0,002, G la pragul p=0,006, H la
pragul p=0,002, I la pragul p=0,002, O
la pragul p=0,001, Q3 la pragul
p=0,003, Q4 la pragul p=0,019, în
afar de F. Rezultatele medii între lotul
II i III nu diferenciaz puternic, ceea
ce ni s-a confirmat prin prelucrarea
statistic a rezultatelor.
În clasa IV rezultatele I lot
experimental
se
deosebesc
de
rezultatele lotului II la to i factorii
personalit ii: A la pragul p=0,006, C
la pragul p=0,002, D la pragul
p=0,005, E la pragul p=0,0001, F la
pragul p=0,024, G la pragul p=0,017,
H la pragul p=0,0001, I la pragul
p=0,008, O la pragul p=0,0001, Q3 la
pragul p=0,006, Q4 la pragul p=0,004
i, de asemenea, se deosebesc de
rezultatele lotului III la to i factorii
personalit ii: A la pragul p=0,0001, C
la pragul p=0,008, D la pragul
p=0,0001, E la pragul p=0,001, F la
pragul p=0,02, G la pragul p=0,0001,
H la pragul p=0,0001, I la pragul
p=0,004, O la pragul p=0,0001, Q3 la
pragul p=0,001, Q4 la pragul p=0,001.
Între lotul II i III exist diferen e
statistice semnificative la factorul D
(p=0,022).
Vom continua cu analiza
calitativ a rezultatelor cantitative
reprezentate în figura nr.1 i a datelor
statistice prezentate mai sus. Din datele
expuse mai sus concluzion m c elevii

din lotul I pe parcursul întregii
perioade colare mici (de la 7-8 ani
pân
la 10-11 ani) difer
în
manifestarea
tr s turilor
de
personalitate de elevii din lotul II i III.
Elevii
mici
din
familiile
complete favorabile sunt mai sociabili,
mai veseli, mai deschi i în rela iile cu
cei din jur, conform datelor ob inute la
factorul A, în compara ie cu elevii mici
din familiile incomplete cu caracter
nefavorabil i f r tutela p rinteasc ,
care se caracterizeaz prin neîncredere
fa
de cei din jur, sunt foarte
sup r cio i, le lipse te intui ia i
experien a în stabilirea rela iilor
interpersonale prietene ti. Unii copii
din S.S.D. nefavorabile manifest
negativism, înc p ânare, al ii sunt
egocentrici.
Referitor la factorul C, am
constatat c copiii din lotul II i III din
clasele 1-4 se caracterizeaz printr-o
instabilitate emo ional mai înalt ,
reac ioneaz mai furtunos la insuccese,
î i dirijeaz slab emo iile sale, se
subapreciaz , sunt mai neîncrezu i în
sine ca elevii mici din lotul I. Elevii
din familiile complete favorabile nu
simt dificult i în adaptarea la noile
condi ii, simt încredere în sine,
dispozi ia lor este mai stabil .
Copiii din familiile incomplete
nefavorabile i copiii f r tutel
p rinteasc au indici mai înal i la
factorul D ca cei din familiile complete
favorabile, ceea ce semnific
o
excitabilitate sau reactivitate mai înalt
la stimulii slabi, nelini te motoric ,
distragere, concentrare insuficient a
aten iei i ner bdare în realizarea
activit ilor. Elevii din I lot sunt mai
echilibra i emo ional i mai re inu i.
Formarea acestor calit i este în
leg tur cu condi iile de educa ie a
copiilor. În clasa IV copiii din lotul II
au rezultate mai joase decât copiii din
lotul III, ceea ce ne arat c ei sunt mai
re inu i, mai flegmatici.
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La factorul E copiii din familiile
complete favorabile au ob inut
rezultate mai înalte ca cei din lotul II i
III. Aceasta ne demonstreaz c ei sunt
mai independen i, au tendin a spre
autoafirmare, î i sus in opinia proprie
atât în fa a colegilor, cât i a adul ilor.
Copiii din familiile incomplete
nefavorabile i copiii f r tutela
p rinteasc demonstreaz dependen
de adul i i al i copii, u or se supun
indica iilor lor, deoarece la copiii de
vârsta colar mic din aceste S.S.D.
persist deprivarea afectiv . Ace ti
copii caut
aten ia
i dragostea
înv torului, educatorului, deoarece no prime te din partea p rin ilor, tind
spre colaborarea, comunicarea cu ei.
Pentru a ob ine aten ia i acceptarea
din partea adultului, ei trebuie s-o
câ tige prin ascultare i îndeplinirea
tuturor indica iilor, cerin elor înaintate
de adult.
Rezultatele mai înalte înregistrate
la copiii din I lot la factorul F reflect
energia,
bucuria,
optimismul,
activismul, curajul mai înalt. Elevii din
lotul II i III sunt mai precau i,
pruden i, tri ti, rezonabili, manifest
fric în diferite situa ii. În clasa III
copiii din lotul III devin mai curajo i,
energici, optimi ti.
Elevii din clasa I din lotul I sunt
ni te executori buni ai regulilor i
normelor de comportament, înaintate
de adul i, deoarece ei îl consider pe
adult întotdeauna drept, orice n-ar face,
iar atitudinea critic fa de adult înc
nu s-a format. Conform factorului G,
elevii din familiile complete favorabile
au un sentiment al responsabilit ii mai
înalt dezvoltat, o motiva ie stabil , sunt
mai con tiincio i, orienta i spre scop în
compara ie cu copiii din familiile
incomplete nefavorabile i f r tutela
p rinteasc .
Rezultatele medii la factorul H
sunt mai înalte la elevii din familiile
complete favorabile, ceea ce ne
vorbe te c copiii din aceast S.S.D.

sunt mai liberi, mai curajo i, mai
hot râ i în comunicarea cu cei din jur,
u or intr în contact cu adul ii. Elevii
din lotul II i III sunt mai timizi i
ru ino i în rela iile cu adul ii.
La factorul I elevii din lotul II i
III au ob inut indici mai înal i, care ne
eviden iaz c ace ti copii sunt mai
sensibili, sentimentali, necesit sprijin
i într-o mare m sur sunt supu i
influien elor mediului extern. Elevii
din lotul I sunt mai practici,
independen i, posed o tratare real în
rezolvarea diverselor situa ii.
Conform rezultatelor la factorul
O, elevii din familiile incomplete
nefavorabile i elevii f r tutel
p rinteasc sunt mai anxio i, u or ies
din echilibrul sufletesc, au o dispozi ie
joas mai deseori ca copiii din familiile
complete favorabile, care sunt mai
lini ti i, mai calmi, mai optimi ti.
Referitor la factorul Q3, elevii
din familiile complete favorabile
prezint
un
nivel
înalt
al
autocontrolului
comportamentului
propriu în conformitate cu normativele
sociale, o adaptare social bun . Elevii
din lotul II i III nu- i pot controla
comportamentul lor la un nivel înalt,
sunt slab organiza i datorit în elegerii
la un nivel jos a normativelor sociale.
Rezultatele factorului Q4 au
dezv luit faptul c elevii din familiile
incomplete nefavorabile i elevii f r
tutel p rinteasc sunt mai irita i, mai
tensiona i, mai frustra i în procesul
activit ii. În comportamentul lor
predomin încordarea nervoas . Elevii
din familiile complete favorabile (lotul
I) sunt mai lini ti i, mai relaxa i ca
elevii din lotul II i III.
Conform analizei cantitative i
calitative a rezultatelor la testul dat,
putem face concluzia c la elevii din
familiile incomplete nefavorabile i la
elevii f r tutela p rinteasc sfera
afectiv-volitiv are un anumit specific
cu denatur ri i re ineri în dezvoltarea
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ei în compara ie cu elevii din familiile
complete favorabile.
În continuare o s prezent m
rezultatele dezvolt rii sferei afectivvolitive pe parcursul vârstei colare
mici pentru fiecare mediu de educa ie
separat.
Studiind rezultatele cercet rii
experimentale pentru elevii din lotul I
(figura 1), putem observa o dezvoltare
succesiv , treptat , progresiv a tuturor
factorilor personalit ii la elevii de
vârst
colar mic din familiile
complete favorabile.
Prelucrarea
statistic
a
rezultatelor ne-a permis s stabilim
diferen e statistice semnificative între
clasa I i a III-a la factorul C „instabilitate
emo ional -stabilitate
emo ional ” (cl.I-6,8 un.med.: cl.III-8
un.med. cu p=0,017), între clasa I i a
IV-a la factorul C (cl.I-6,8 un.med.:
cl.IV-8,3 un.med. cu p=0,003), E –
„dependen - independen ” (cl.I-5,7
un.med.:
cl.IV-8,1
un.med.
cu
p=0,015), F – „pruden - curaj” (cl.I5,7 un.med.: cl.IV-7,4 un.med. cu
p=0,046), G – „iresponsabilitate responsabilitate” (cl.I-6,4 un.med.:
cl.IV-8,4 un.med. cu p=0,014), H –
„ru ine - hot râre” (cl.I-6 un.med.:
cl.IV-7,6 un.med. cu p=0,009), Q3–
„autocontrolul jos - autocontrol înalt”
(cl.I-6,3 un.med.: cl.IV-8 un.med. cu
p=0,034), ob inându-se rezultate mai
înalte la clasa IV, iar la factorul I –
„caracter realist - sensibilitate” (cl.I-4,7
un.med.:
cl.IV-3,4
un.med.
cu
p=0,037) i O – „optimism - anxietate”
(cl.I-4,4 un.med.: cl.IV-2,8 un.med. cu
p=0,04) în clasa IV s-au ob inut
rezultate mai joase. Între clasa II i a
IV-a
s-au
eviden iat
diferen e
semnificative statistice la factorul E
(p=0,007), F (p=0,037), H (p=0,015),
Q3 (p=0,044), ob inându-se rezultate
mai înalte la clasa IV. Conform acestor
date, elevii mici din lotul I din clas în
clas devin tot mai sociabili, mai
stabili emo ional, mai r bd tori, mai

independen i,
cre te
sim ul
responsabilit ii,
autocontrolul
comportamentului.
Conform rezultatelor cercet rii
experimentale pentru elevii din lotul II
la factorul A, copiii din clasa II (5,9
un.medii) i a III-a (5,7 un.medii) sunt
mai sociabili, binevoitori, veseli decât
copiii din clasa I (4,6 un.medii) i a IVa (4,1 un.medii). Copiii din clasa I i a
IV au rezultate mai joase la acest
factor, deoarece elevii din clasa I nu
posed experien a pozitiv în stabilirea
rela iilor interpersonale, iar în clasa IV
se adaug apari ia atitudinii critice fa
de adul i i s ma i.
La elevii din clasa I i a II-a s-au
stabilit
diferen e
statistice
semnificative la factorul E „dependen
- independen ” (cl.I-3 un.med.: cl.II5,2 un.med. la pragul p=0,025), copiii
din clasa a II-a fiind mai independen i
decât cei din clasa I, iar între clasa I i
a III-a s-au constatat diferen e statistice
semnificative la factorul F „pruden curaj” (cl.I-3,7 un.med.: cl.III-5,1
un.med. la pragul p=0,041), copiii din
clasa a III-a fiind mai energici, mai
activi, mai curajo i ca copiii din clasa
I. La factorul D, G, H rezultatele nu
difer între clase, ceea ce ne vorbe te
despre nedezvoltarea semnificativ pe
parcursul vârstei colare mici la elevii
din lotul II a excitabilit ii, a
sentimentului
responsabilit ii,
a
hot rârii i libert ii în comunicarea cu
adul ii.
Efectuând prelucrarea statistic a
rezultatelor test rii la elevii de diferit
vârst din lotul III, am constatat c pe
parcursul vârstei colare mici la copiii
f r tutela p rinteasc survin schimb ri
în dezvoltarea sferei afectiv – volitive.
La factorul E am eviden iat diferen e
statistice semnificative între clasa I i a
IV-a (cl.I-3,8 un.med.: cl.IV-5,2
un.med. pentru p=0,032), ceea ce ne
vorbe te despre faptul c copiii din
clasa IV sunt mai independen i ca
copiii din clasa I. Între clasa I i a II
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am
ob inut
diferen e
statistice
semnificative la factorul Q4 (cl.I-5,7
un.med.: cl.II-7,3 un.med. pentru
p=0,017). Tot la acela i factor am
ob inut
diferen e
statistice
semnificative între clasa II i a III-a
(cl.II-7,3 un.med.: cl.III-5,6 un.med.
pentru p=0,037). Conform datelor,
copiii din clasa II sunt mai tensiona i,
frustra i decât copiii din clasa I i a IIIa. Am mai stabilit diferen e statistice
semnificative între clasa I i a III-a la
factorul F (cl.I-3,6 un.med.: cl.III-5,6
un.med. pentru p=0,01), copiii din
clasa III fiind mai activi, curajo i,
veseli ca cei din clasa I. Studiind
graficul, observ m c între clase nu
exist mari deosebiri la factorul G, H,
I, care ne indic c sentimentul
responsabilit ii, hot rârea, libertatea,
sensibilitatea, dependen a de al ii nu
sufer mari modific ri pe parcursul
claselor 1-4 la copiii din lotul III. Pe
baza
acestor
rezultate
putem
concluziona c copiii f r tutel
p rinteasc pe parcursul vârstei colare
mici devin mai independen i, mai
curajo i, mai liberi în manifest ri.
Premiza fundamental a unui
nivel mai înalt de dezvoltare a sferei
afectiv – volitive la elevii mici din
familiile complete favorabile este
comunicarea afectiv favorabil a
copiilor cu adul ii i s ma ii i
atitudinea binevoitoare, stimulativ a
p rin ilor fa de ace ti copii. Rela iile
stabilite de elevii mici din aceast
S.S.D. cu s ma ii i adul ii sunt de o
intensitate mai înalt , întrucât grupul
de s ma i i num rul de adul i cu care
comunic ace ti copii este mai mare.
Totodat , ei au libertatea
i
posibilitatea mai mare de a- i alege
singur persoanele – adul ii i copiii, cu
care s comunice i s stabileasc
rela ii de prietenie, iar pentru o
comunicare prieteneasc cu ele este
necesar manifestarea unor calit i de
personalitate, în special afectiv –
volitive - pozitive.

În
familiile
incomplete
nefavorabile i f r tutela p rinteasc
atitudinea p rintelui, a înv torului
este de cele mai deseori direct ,
autoritar , uneori i sever . Totodat ,
elevii f r tutela p rinteasc comunic
mai deseori cu doi adul i – înv torul
i educatorul, care nu pot fi îndeajuns,
pentru a satisface acestor copii
necesit ile afective primare ale
omului– necesitatea de dragoste, de
acceptare, necesitatea de grija i aten ia
mamei i necesitatea de comunicare
afectiv-pozitiv
cu
adul ii.
Comunicarea copiilor cu adul ii din
aceste S.S.D., fiind deficitar , distant ,
nu contribuie la formarea unor
deprinderi de comunicare afectiv–
favorabil cu al i adul i i cu s ma ii i
la manifestarea unor calit i afectiv –
volitive necesare pentru o astfel de
comunicare. Comunicarea i atitudinea
s ma ilor nicidecum nu poate înlocui
deprivarea afectiv
i social , care
persist în mediile nefavorabile de
educa ie. Aceste condi ii determin
formarea unui con inut specific al
sferei afectiv – volitive. Aceste
particularit i specifice elevilor din
S.S.D nefavorabile semnific un nivel
inferior de dezvoltare a sferei lor
afectiv – volitive i deficien e în
dezvoltarea ei.
Summary
This article is dedicated to the
investigation of the emotional volitive sphere at the junior school
children, which are educated in
different
social
situation
of
development.
The psychological investigation
concerning the development process of
the emotional - volitive sphere at the
junior school children, which are
educated in different social conditions
determined
specific
stages,
mechanisms and regularities of this
process for a particular social situation
of development.
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Modelul tridirec ional de diminuare a comportamentelor agresive la preadolescen i.
E.Losîi, dr.în psihologie, lector Catedra Psihologie Aplicat , UPS „I.Creang ”
Recenzen i: A.Neculau,profesor universitar, doctor; R.Tere ciuc, confer.univer.,doctor
Omul este, figurat vorbind, ca o
oglind care reflect întocmai ambian a în
care vie uie te i realitatea pe care o
percepe. Mediul nostru de via este unul
stresant, imprevizibil i intolerant, un mediu
care te oblig s ai un comportament ofensiv
pentru a reu i. În condi iile când suntem
cople i i cu tiri despre cataclisme, r zboaie,
conflicte interetnice, accidente, poluare,
crime, suntem pu i în gard la nivelul
subcon tientului, tr im o stare de permanent
disconfort psihologic, fiind nevoi i s ne
manifest m ca atare, adic agresiv, pentru a
le demonstra celor din jur c putem ine
piept unui eventual atac din exterior. Nu mai
este o revela ie faptul c tr im într-o lume în
care este tot mai pronun at fenomenul
agresivit ii. Cu aceste manifest ri ne
ciocnim zi de zi în cele mai diverse
circumstan e: în familie, la serviciu, în
transport,
pe
strad ,
pretutindeni…
Comportamentul agresiv a devenit o norm ,
o obi nuin în rela iile cu oamenii i nu
rareori chiar un mod de afirmare în cadrul
unei comunit i, o garan ie a reu itei în
afaceri. Agresivitatea, cu toate meritele pe
care, trebuie s recunoa tem, le-a avut pe
parcursul evolu iei omului ca specie, a fost,
totu i, i r mâne una din cele mai nepl cute
i mai d un toare forme de manifestare a
comportamentului uman. Agresivitatea este
i va fi acel element al firii umane a c rui
dezr d cinare i minimalizare va reprezenta
un proces dificil i îndelungat, dar atât de
necesar pentru noi to i. De solu ionarea
acestei probleme va depinde în cele din
urm îns i existen a omenirii. Îns pentru o
societate care tinde s ating un nivel sporit
de bun stare, care aspir la cele mai înalte
valori ale culturii, care încearc
s
diminueze traumele unui trecut i a unei
existen e subordonate regimului totalitar,
pentru o asemenea societate (parte
component a c reia suntem i noi),

agresivitatea constituie acel flagel, acel
factor eroziv care surp din temelie orice
tentativ de constituire a unei comunit i
prospere.
Din nefericire, societatea zilelor
noastre este una violenta, iar copiii no tri
sunt supu i acestor acte agresive in fiecare zi
- fie prin mediatizarea lor, fie prin
activit ile si rela iile pe care le au cu cei din
jur. Este foarte important de a interveni în
copil rie
pentru
a
reduce
actele
comportamentale agresive i de a înv a
ni te mijloace social acceptate de
reac ionare la frustr ri i de a c p ta
deprinderi comunicative asertive. Anume
din acest motiv cercetarea particularit ilor
comportamentului
agresiv
la
copii,
elaborarea metodelor de corec ie,
i
principalul – profilaxia, prezint una din
probleme majore a psihologiei. Este
îngrozitor
cre terea
num rului
de
preadolescen i agresivi, preadolescen i care
reprezint p tura social cea mai vulnerabil
fa
de instabilitatea social , situa ia
economic i moral a rii. Acest lucru i-a
g sit confirmare în studiul realizat de noi i
prezentat în lucrarea “Specificul manifest rii
i
modalit i
de
diminuare
ale
comportamentului agresiv la preadolescen ii
contemporani”.Din
cei
430
de
preadolescen i studia i majoritatea manifest
o agresivitate moderat
(62,2%), dar
constat m, în acela i timp c , tocmai 19,9%
din ei sunt cu grad ridicat al agresivit ii.
Dac s diferen iem distribu ia dat de
rezultate dup vârste, valorile maxime le
de in preadolescen ii de 13-14 ani, nivel
ridicat ob inând tocmai 35,6% dintre
preadolescen ii vârstei respective, pe când la
vârsta de 11-12 ani a a indice sporit de
agresivitate au demonstrat doar 6,9%. A a o
stare de fapte o consider m normal ,
deoarece cunoa tem c vârsta de 13-14 ani
este o perioad critic în dezvoltarea
73

personalit ii preadolescen ilor i sporirea
reac iilor agresive la vârsta dat este un

fenomen a teptat i motivat.
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Cu referire la tipurile i formele de
agresivitate am constatat c : agresivitatea
verbal
i cea fizic
predomin
la
preadolescen ii de vârsta de 13-14 ani

(55,2% dintre ei de in nivel ridicat de
agresivitate verbal i 49,4% – nivel ridicat
de agresivitate fizic ).
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Dac la vârsta de 11-12 ani, preadolescen ii
doar în raport de 37,5 la sut demonstreaz
nivel ridicat de agresivitate verbal , deja la
13-14 ani mai mult de jum tate din ei
(55,2%) de in manifest ri de agresivitate în
procesul de comunicare, evidente fie sub
form de re inere a r spunsului, fie printr-o
excesiv folosire a formulelor de nega ie,
chiar dac opinia ce se exprim nu e de
opozi ie. Cuvântul cl de te întregul nostru
sistem de cunoa tere , rela ie i ac iune a
personalit ii. Este firesc ca sensibilitatea,
reac ia fa de acest f uritor, în special la
vârsta preadolescen ei, s
fie foarte
percutant i s aib efecte de n ruire, de
demolare afectiv . Nu în zadar se spune c
agresivitatea cea mai periculoas este aceea
transmis sau ob inut prin intermediul
cuvântului. Rela iile mijlocite de cuvânt sunt
mult mai sofisticate, mai ascunse i deci mai
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perfide decât cele prin acte, fapte, impulsuri
exprimate violent. Nu în zadar acest tip de
agresivitate cunoa te vârful manifest rilor
sale la etapele mari a preadolescen ei, când
se ob ine deja un anumit spor în dezvoltare.
Prin intermediul cuvântului se ating valori
esen iale ale fiin ei, se inte te degradarea
personalit ii, atingerea reprezent rii de sine,
dizolvarea identit ii i demnit ii, tirbirea
libert ii de a exista. În fond sunt atinse cele
mai importante valori.
Aceste manifest ri externe ale
agresivit ii caracterizeaz un comportament
critic al preadolescen ilor i ne permit s
confirm m c agresivitatea direct este
specific vârstei de 13-14 ani. Acelea i date
empirice denot c agresivitatea subiec ilor
de 11-12 ani i 12-13 ani este de natur
indirect , de aceea i se manifest în
comportamentul preadolescen ilor la un
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nivel mai sc zut ca indice general de
agresivitate. Valorile medii ale agresivit ii
indirecte sunt maxime la vârsta de 11-12 ani
(50% dintre ei de in nivel ridicat de
agresivitate indirect ). Este probabil c
dificult ile de adaptare la noul ciclu de
colarizare
gimnazial
determin
o
sensibilitate mai mare a elevilor din clasele a
cincea.
Cele mai multe manifest ri ostile se
înregistreaz la preadolescen ii de 12-13 ani
(91,1%) i 13-14 ani (85,1%). La nivel
statistic a fost stabilit
o leg tur
semnificativ între indicele ostilit ii i
tipurile i formele de agresivitate. Acest
fapt ne-a condus la concluzia c
agresivitatea preadolescen ilor, în cea mai
mare m sur , se manifest sub form de
comportamente
ostile.
Ostilitatea
preadolescen ilor contemporani se manifest
sub form de sup rare, tr iri al vinei, dar în
acela i timp i iritabilitate evident . i
indicele reac iilor agresive scoate în
eviden
iritabilitatea
accentuat
a
preadolescen ilor agresivi, înso it
de
manifest ri ale negativismului. Prezen a
ostilit ii i agresivit ii la întregul grup î i
poate g si explica ia în corelarea clasic
dintre frustrare i agresivitate, mediul i
experien a preadolescen ilor fiind saturate de
elemente generatoare de frustrare i stres.
Datele tiin ei moderne ne conving
c preadolescentul agresiv este mai întâi de
toate un copil obi nuit, c ruia îi este
caracteristic o ereditate normal . Iar
caracteristicile calit ii agresivit ii sunt
c p tate sub influen a gre elilor a omiterilor
în lucrul educativ, a complica iilor în mediul
înconjur tor.
Rezultatele ob inute ne-au condus la
ideea c pentru solu ionarea cu succes a
acestei probleme complexe este necesar
implicarea psihologului colar, a familiei i
a profesorilor. În acest sens am propus
modelul
tridirec ional
al
influen ei
psihocorec ionale:
lucrul
cu
copiii
(trayning), lucrul cu profesorii (seminar) i
lucrul cu p rin ii (seminare i convorbiri
individuale). Astfel, se poate ob ine o
sus inere i încurajare a comportamentelor
social-acceptate, tolerante din partea

maturilor
ce-i
înconjoar .
Logica
trainingului, elaborat i implementat, a
presupus sc derea gradului de nervozitate,
datorit form rii încrederii în sine i în
for ele proprii, datorit sus inerii din partea
p rin ilor i profesorilor în schimbarea
comportamentului, ba chiar reducerea
num rului de situa ii tensionale
i
conflictuale la coal
i acas . Scopul
training-ului este c utarea metodelor
alternative (social acceptate) de satisfacere a
necesit ilor preadolescen ilor i colaborarea
cu oamenii înconjur tori. Pe parcursul
training-ului se realizeaz
urm toarele
obiective:
con tientizarea
necesit ilor
personale,
• reglarea emo iilor negative
i
înv area c ilor de reglare a st rilor
emo ionale,
• formarea autoaprecierii adecvate,
• înv area tehnicilor de re inere a
impulsurilor negative i formarea
autocontrolului,
• formarea pozi iei moral pozitive , a
perspectivelor de via i planificarea
viitorului,
• dezvoltarea capacit ii de a face fa
conflictelor
i
solu ion rii
constructive a lor
• formarea priceperilor i deprinderilor
de comunicare adecvat , ridicarea
competen ei în comunicare. Ca
proces psihosocial de influen ,
comunicarea presupune acceptare,
receptare i producerea de modific ri
la nivel comportamental i atitudinal.
Sarcinile pe care le-am urm rit la
aceast etap reprezint un aspect important
al educa iei pentru toleran – problem
vital a epocii contemporane. Imperativul
acesta se înscrie între dimensiunile „noilor
educa ii” dictate de problematica lumii
contemporane. Nevoia de toleran se face
resim it
prin
prezen a
intoleran ei,
manifestat în planul rela iilor sociale la
nivelul comportamentelor cotidiene i, nu în
ultimul rând, în raporturile preadolescent –
preadolescent, preadolescent – p rinte,
preadolescent – profesor. Un suport real al
educa iei pentru toleran
este natura
•
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dialogat a fiin ei umane – omul este creat
pentru a se des vâr i prin dialog, prin
comunicare cu cel lalt. Toleran a este mai
mult decât un compromis, pentru c
presupune: pre uirea, respectul, iubirea,
speran a, încrederea în esen a fiin ei umane.
De asemenea, educa ia pentru toleran
trebuie asumat atât de coal , cât i de
familie.
Tehnicile utilizate în training sunt
îndreptate asupra însu irii de c tre
preadolescen i a modalit ilor de comportare
adecvate în locul reac ion rii agresive
obi nuite, înv area aprecierii situa iilor
sociale, reducerea stereotipurilor agresive de
comportament, formarea paternurilor de
comportare mai adaptative, intensificarea i
m rirea
reac iilor
productive
de
comportament, reducerea anxiet ii.
În programul trainingu-lui s-au
conturat urm toarele etape al schimb rii
comportamentului agresiv:
1. „Con tientizarea”: ob inerea informa iei
despre propria personalitate i problema
comportamentului agresiv;
2. „Reevaluarea personalit ii proprii”:
aprecierea faptului ce simte copilul i ce
gânde te despre sine i comportamentul
s u;
3. „Reevaluarea lumii înconjur toare”:
aprecierea faptului cum comportamentul
agresiv al copilului influen eaz asupra
lumii înconjur toare (semeni, p rin i,
profesori, etc.);
4. „Sus inerea intragrupal ”: deschiderea,
încrederea i comp timirea grupei la
discutarea problemei comportamentului
agresiv;
5. „Catarsis”: sesizarea
i exprimarea
atitudinii personale fa de problema
comportamentului agresiv;
6. „Înt rirea Eu-lui”: c utarea, alegerea i
luarea deciziilor de ac iune, formarea
încrederii în capacit ile i posibilit ile
schimb rii comportamentului;
7. „C utarea
alternativii”:
discutarea
schimb rilor
posibile
a
comportamentului agresiv;
8. „Controlul stimulilor”: evitarea sau
opunerea rezisten ei stimulilor ce
provoac comportamentul agresiv;

9. „Consolidare”:
autostimularea
sau
stimularea din partea colegilor, adul ilor
pentru schimbarea comportamentului;
10. „Comunicarea”: formarea priceperilor i
deprinderilor de comunicare adecvat ,
prioritatea
colabor rii,
majorarea
sensibilit ii preadolescen ilor în ce
prive te percep ia altor persoane,
ridicarea competen ei în comunicare la
nivel de cuno tin e dar i perceperi,
îndemân ri;
11. „Conflict
resolution”:
dezvoltarea
competen ei folositoare pentru a face
fa conflictelor, formarea capacit ii de
a comunica astfel încât conflictele s fie
dezamorsate;
12. „Socializarea”: l rgirea posibilit ilor în
via a social în leg tur cu refuzul de la
comportament agresiv.
Dar aceste activit i câ tig foarte mult
în eficien
i în durat dac sunt
implica i profesorii i p rin ii. Veriga ce
precede afirmarea personalit ii în
munc i societate este formarea acesteia
mai întâi în familie, primul grup de
apartenen a copilului i care, în aceast
calitate, construie te baza pentru
achizi iile viitoare; se adaog apoi coala
ca microsistem social, având rol de
integrator al personalit ii elevului în
structura cerin elor obiective ale
dezvolt rii. Familia ca mediu primar al
socializ rii i form rii este locul în care
fiecare înva
ce înseamn a tr i
împreun , a suporta gre elile i reac iile,
bucuriile expansive sau triste ile
ap s toare, generozitatea sau injuste ea
altora. Realizat în familie, educa ia
pentru toleran asigur în elegerea i
convingerea c acceptarea i respectarea
aproapelui nu înseamn o s r cie a
fiin ei, ci, din contra, o îmbog ire, o
consolidare i o confirmare a sinelui.
Literatura de specialitate prezint
foarte vag problematica activit ii de
iluminare tiin ific a p rin ilor, precum i
principiile pe care educatorii le urmeaz în
procesul de formare al elevilor.
Dimensiunea afectiv în educa ie are
o importan major , ea înscriindu-se între
marile probleme care fr mânt omenirea în
demersul de perfec ionare a fiin ei umane. În
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Declara ia Drepturilor Omului, principiul 6
caz, într-o atmosfer de afec iune i
men ioneaz : „pentru înflorirea armonioas
securitate moral i material .”
a personalit ii sale, copilul are nevoie de
Direc iile de baz a lucrului cu p rin ii
dragoste i în elegere. Pe cât posibil, el
copilului agresiv pot fi ilustrate în felul
trebuie s creasc sub ocrotirea i sub
urm tor:
responsabilitatea p rin ilor s i i, în orice
Înv area procedeelor efective de lucru cu copilul
Convorbiri individuale

Seminare i dispute

Materiale didactice informative
În arsenalul adul ilor exist urm toarele
modalit i de control a comportamentului
copilului:
Modalit i negative: pedepsele, comenzile;
Modalit i
neutre:
modificarea
comportamentului;
Modalit i pozitive: rug min i, manipul ri.
În acela i timp, unitatea de ac iuni dintre
coal i p rin i, cerin ele unice constituie
unul din factorii cei mai importan i în arta
educa ional . Deaceea inem foarte mult ca
s fie implica i i p rin ii.
Garan ia cea mai bun
a unui
comportament echilibrat i adecvat al
copilului este capacitatea p rin ilor de a- i
regla emo iile sale, i în special, mânia.
Deaceea, în cadrul orei de iluminare pentru
p rin i, li s-au prezentat modalit i adecvate
de inhibare a mâniei, aspecte importante de
comportare cu copii agresivi.
Poate c prea pu in s-a scris despre
implica iile rela iei dintre educat i educator
îndeosebi, despre comportamentul agresiv
manifestat de preadolescen i în rela ii cu
pedagogii i p rin ii. Noi am încercat s
prezent m pedagogilor i p rin ilor valoarea
problemei puse în discu ie, modul în care se
manifest aceste comportamente agresive, în
ce m sur sînt afecta i to i participan ii la
procesul instructiv – educativ, m surile
posibile de lucru cu astfel de copiii, regulile
de comportare mai efective a profesorilor i
p rin ilor cu preadolescen ii agresivi. Pentru
profesori am organizat un seminar pe tema:
„Agresivitatea uman . Pe parcursul discu iei
s-a specificat faptul c rela ia profesor – elev
este una de tip special, bazat în primul rând
pe comunicare – fie ea verbal , paraverbal
i / sau nonverbal . Actul comunic rii poate

veni atât în sprijinul dar i în detrimentul
rela iei, în func ie de transparen a sau
opacitatea acesteia; comunicarea reprezint
o modalitate de interac iune psihosocial , un
schimb
continuu
de
mesaje
între
interlocutori, menit s realizeze o rela ie
interuman durabil , pentru a influen a, în
sens calitativ, men inerea sau modificarea
comportamentului individual sau de grup.
Ca proces psihosocial de influen ,
comunicarea presupune acceptare, receptare
i producerea de modific ri la nivel
comportamental
i
atitudinal.
Orice
perturbare care apare în actul comunic rii
afecteaz în sens negativ rela ia educator –
educat. Desigur, gradul de afectare depinde
de modul în care este perceput perturbarea
comunic rii de ambii, de durata acestei
crize, de statusul i personalitatea fiec ruia,
de structura afectiv – emotiv etc. De cele
mai multe ori men inerea st rii de confuzie
i dezechilibru comunica ional degenereaz
într-o form de agresivitate, mai întâi
latent , dup care ea devine manifest prin
limbaj
i comportament. Trebuie s
preciz m c s-a f cut o distinc ie între
agresivitate i violen , diferen a fiind
determinat
atât de origine, factori
favorizan i cât i de intensitatea cu care se
prezint fiecare.
Ca un fir ro u pe parcursul discu iei
s-a conturat întrebarea: pot fi atenuate sau
înl turate
manifest rile
agresive
ale
preadolescentului? S-a r spuns c exist
voci care sus in c civiliza ia i ordinea
moral trebuie s se bazeze pe for , nu pe
în elegere. Alte voci, în special cele venite
din rândul psihanali tilor, sus in c
dragostea, opusul agresivit ii, este un
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antidot al celei din urm . Freud sus ine c
„agresivitatea nu poate fi eliminat , dar
poate fi neutralizat prin activarea tuturor
for elor ce creeaz leg turi emo ionale între
oameni” (E. Eibl- Eibesfeldt, 1995, pag.56).
atmosfera
este
determinant
pentru
neutralizarea comportamentului afectiv.
Dac rela iile afective ale copilului
cu mediul înconjur tor sânt echilibrate, vor
fi asigurate atunci toate premisele pentru
construirea unei personalit i integre. Când
exist în elegere deplin între copil i adult
se creeaz un climat de bun voin .
Suntem dispu i s credem c , anume
cele men ionate mai sus au produs efectul
pozitiv al antrenamentului psihologic
special, elaborat i realizat de noi, asupra
comportamentului
agresiv
al
preadolescen ilor contemporani. Diferen ele
experimentale ob inute dintre datele
preadolescen ilor, care au format grupul

experimental,
în
raport
cu
datele
preadolescen ilor din grupul de control
confirm
acest lucru, deoarece sunt
semnificative
la
nivel
statistic.
Datorit
aplic rii
programului
corectiv elaborat i propus de noi, am
ob inut schimb ri semnificative la indicele
reac iilor agresive atât la preadolescen ii din
primul grup formativ, care a fost format din
preadolescen ii de 11-12 ani ( t = 3,59
pentru pragul de semnifica ie p < 0,004 ), cât
i la subiec ii experimentali din al doilea
grup formativ, format din preadolescen i de
14-15 ani ( t = 2,53 pentru pragul de
semnifica ie p < 0,03).
În urma prelucr rii statistice cu
ajutorul procedurii „t-student” am ob inut la
indicele
reac iilor
agresive
t=3,59
semnificativ pentru pragul de semnifica ie
0,004.
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La fel s-a ob inut o diminuare a indicelui
reac iilor agresive la subiec ii din al doilea

lot experimental în compara ie cu cei din
lotul de control.

30

valori

25
20

Gr. Contr.

15

Gr.Exper.

10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

subiec i cl 8

78

Din graficele prezentate se pot
vedea clar schimb rile intervenite în
diminuarea
agresivit ii
preadolescen ilor, datorate realiz rii
experimentului formativ propriu-zis.
Diferen ele
semnificative
ob inute
de
ambele
loturi
experimentale în compara ie cu grupul
de control la indicele general al
reac iilor agresive denot
faptul c
analiza complex
a structurilor
comportamentelor agresive efectuat
pe parcursul edin elor de training
permit de a în elege i a dezamorsa
valen ele explozive. În acela i timp,
opera iile de sondare în mecanismele
secrete de producere a agresivit ii
altora a oferit prilejul preadolescen ilor
de a face o introspec ie în propria
fiin , descoperind sursele propriei
agresivit i. Odat pus sub controlul
con tiin ei i al voin ei, ansele de
declan are, atât a propriilor pulsiuni,
cât i ale altora, se reduc sau dispar.
Rolul
valoros
în
men inerea
comportamentelor social-acceptate îi
revine
i sus inerii din partea
profesorilor, p rin ilor, modurilor lor
de comportare i reac ionare la diverse
situa ii frustrante. Adev rata solu ie a
acestei probleme o g sim în coeren a
influen elor educative, în integrarea
într-un parteneriat viabil a colii i
familiei în perspective idealului
educa ional. Avem convingerea c
aceast analiz constituie un sistem
coerent i eficace de profilaxie i
autopsihoterapie a acestui flagel
periculos al lumii contemporane.
SUMMARY
The present work is dedicated to the
study of correction and preventive
measures of the aggression of
contemporary teenagers from Republic
of Moldova.
A three-dimensional sample has
been developed and used with the
purpose of decrease of teenagers
aggression (seminars with parents and
teachers, training with teenagers). This

sample can be used by teachers and
psychologists on practice.
The training with teenagers has been
oriented toward the optimization of
prevalent activity and, more important,
to the development of an indulgent
attitude in the relation with persons of
the same age and.
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IDENTIFICAREA INGRUP,
ABILITATEA PERSONAL$ &I
PERMEABILITATEA
CONTEXTULUI INTERGRUPURI
CA FACTORI ÎN DETERMINAREA
ALEGERII STRATEGIILOR
IDENTITARE
Dorin Nastas, doctor în psihologie
Introducere
Comparate între ele grupurile
sociale, de cele mai multe ori, au statusuri
sociale inegale, respectiv un grad diferit
de prestigiu asociat acestora. Apartenen a
la grupuri defavorizate sau cu un statut
social inferior confer membrilor acestor
grupuri
o
identitate
social
nesatisf c toare sau negativ , lucru care
nu este pl cut. Ce se întâmpl cu ace ti
indivizi? Ce întreprind ei pentru a sc pa
de identitatea social negativ i a accede
la o identitate social pozitiv ?
În spa iul psihologiei sociale teoria
identit ii sociale (Tajfel & Turner, 1979;
1986) a prezentat o prima abordare
teoretic sistematic asupra problemelor
enun ate mai sus. Pentru a r spunde la
acestea i alte întreb ri, teoria identit ii
sociale a acordat o aten ie deosebit
studiului strategiilor de modificare a
identit ii sociale negative. Ini ial aten ia
cercet torilor a fost orientat
spre
identificarea impactului factorilor sociostructurali asupra alegerii strategiilor
identitare. În timp, mai ales dup o
reconsiderare a rolului identific rii, atât în
plan teoretic, cât i la nivelul demersului
empiric, s-a impus o reconsiderare a
impactului factorilor interni în alegerea
strategiilor.
Scopul acestui articol este de a prezenta
un model al interac iunii factorilor interni
i externi în determinarea alegerii
strategiilor identitare (Nastas, în curs de
apari ie), precum i o prim validare
empiric
a unora dintre afirma iile
fundamentale ale modelului.
Modelul influen ei factorilor sociostructurali în alegerea strategiilor
identitare
Ca rezultat al analizei teoretice
legate de conceptualizarea teoriei

identit ii sociale au fost definite trei
strategii identitare fundamentale: (1)
mobilitatea individual care const în
încercarea de p r sire a ingrup-ului inferior
i de aderare la grupul cu statut social
superior; (2) competi ia social
ce
presupune angajarea membrilor ingrup-ului
în competi ie direct cu outgrup-ul pentru a
produce schimb ri reale în statutul
intergrupuri (aceast strategie presupune
chiar o încercare de inversare a pozi iilor
relative a grupurilor pe dimensiunile de
compara ie relevante) i (3) creativitatea
social care se refer la încercarea de
schimbare imaginar a elementelor situa iei
de compara ie intergrupuri în sensul
ob inerii unei compara ii mai favorabile
pentru grupul de apartenen
(aceast
strategie presupune “re-definirea sau
alterarea
elementelor
situa iei
de
compara ie”) (Tajfel & Turner, 1979;
1986).
Primele dou strategii – mobilitatea
i competi ia – au fost conceptualizate
ini ial ca fiind strategii strict ac ionale sau
comportamente manifeste, în timp ce
ultima – creativitatea – ca o strategie
cognitiv legat de alterarea perceperii
contextului comparativ intergrupuri prin
intermediul comunic rii ingrup (în mod
indirect, tot o strategie comportamental : a
comunica cu ingrup-ul pentru a g si
împreun aspecte descriptive favorabile
ingrup-ului). Aceast viziune mai curând
„sociologic ” – legat cu prec dere de
comportamente
manifeste
(p r sirea
ingrup-ului
în
cazul
mobilit ii,
confruntarea cu outgrup-ul în cazul
competi iei i comunicarea ingrup în cazul
creativit ii) – a determinat faptul c ,
pornind de la primele teoretiz ri, hot râtori
în determinarea alegerii strategiilor au fost
g si i factorii socio-structurali. În mod
concret, esen iali pentru determinarea
alegerii strategiilor identitare au fost
considera i factorii socio-structurali lega i
de permeabilitatea grani elor intergrupuri
i stabilitatea contextului intergrupuri.
De i
teoretizarea
legat
de
strategiile
managementului
identit ii
sociale negative este o parte important din
teoria identit ii sociale, verific rile
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empirice au fost relativ pu ine i întârziate
(van Knippenberg & Ellemers, 1990).
Studiile realizate (de exemplu Ellemers,
van Knippenberg, de Vries, N., & Wilke,
1988; Ellemers, van Knippenberg, &
Wilke, 1990; Ellemers, Wilke, & Van
Knippenberg 1993; Jackson, Sullivan,
Harnish, & Hodge, 1996), de i au
întâmpinat multe dificult i legate de
opera ionalizarea i m surarea strategiilor
identitare, au reu it s identifice un anume
tablou general legat de impactul factorilor
socio-structurali asupra alegerii strategiilor

identitare (vezi Figura 1). Pentru c în
conceptualizarea original a strategiilor
prioritar a fost considerat strategia
mobilit ii individuale (Tajfel & Turner,
1986),
permeabilitatea
grani elor
intergrupuri a fost considerat a fi factorul
extern cel mai important: dac grani ele
permit p r sirea grupului atunci individul,
ca s scape de identitatea social negativ ,
va p r si grupul încercând s adere la
outgrup-ul cu statut superior.

Perceperea grani elor intergrupuri ca

Deschise / permeabile

Închise / impermeabile

= > strategii individuale

= > strategii colective
diferen iate i în func ie de

Perceperea statusurilor
intergrupuri ca

MOBILITATE
INDIVIDUAL$

Stabile

Instabile

CREATIVITAT
E SOCIAL$

COMPETI%IE
SOCIAL$

Figura 1:
Modelul impactului factorilor socio-structurali asupra
alegerii strategiilor identitare

În cazul în care grani ele intergrupuri sunt
impermeabile, atunci individul are de ales
între dou strategii colective: competi ia
social i creativitatea social . Alegerea
uneia dintre strategiile colective se face în
func ie de un alt factor socio-structural –
stabilitatea contextului intergrupuri. Atunci
când contextul intergrupuri este perceput ca
fiind instabil, alterabil, plauzibil de a fi
schimbat prin depunerea unui efort
colectiv, individul va alege strategia
competi iei sociale. Dac îns contextul

intergrupuri este perceput ca fiind stabil,
schimbarea statutului ingrup nu este
plauzibil
i singura modalitate de
diminuare a caracterului negativ al
identit ii sociale r mâne a fi creativitatea
social . Este important s preciz m c
modelul din Figura 1 nu a fost prezentat
într-o manier formalizat i nici nu a fost
propus de vreun cercet tor, ci se desprinde
din analiza studiilor empirice ce au avut ca
preocupare studiul impactului factorilor
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socio-structurali asupra alegerii strategiilor
identitare.
În ultimul timp, în lucr rile
semnate de Ellemers i colegii s i, s-a
observat o preocupare tot mai pregnant
fa de impactul identific rii în alegerea
strategiilor identitare i o analiz mai
rafinat a cauzelor care provoac reac iile
identitare strategice (Ellemers, Kortekaas,
& Ouwerkerk, 1999; Ellemers, Spears, &
Doosje,
1999;
2002).
Abord rile
prezentate de autorii men iona i au fost
consonante cu modul nostru de abordare a
acestui subiect. În baza reflec iilor
personale, dar i cu considerarea atent a
contribu iilor cercet torilor ce reprezint ,
în special, coala olandez de cercet ri
asupra identit ii sociale, am îndr znit s
propunem un model teoretic revizuit cu
privire la factorii care determin alegerea
strategiilor identitare, model pe care-l
prezent m mai jos.
Modelul interac iunii factorilor interni i
externi în alegerea strategiilor identitare
Modelul pe care dorim s -l
propunem are câteva elemente de noutate
i, în acela i timp, specifice: (1) revede
raporturile ce se stabilesc între mobilitate,
competi ie
i creativitate, insistând
totodat pe dimensiunile sau formele
intra-psihice de manifestare a acestora; (2)
consider ca fiind relevan i în alegerea
strategiilor identitare, pe lâng factorii
socio-structurali
(numi i
„externi”)
analiza i i prezenta i anterior, doi factori
psihologici
(numi i
„interni”)
–
identificarea cu ingrup-ul i abilitatea
specific ; (3) acord factorilor interni o
pondere mai mare în alegerea strategiilor
identitare comparativ cu factorii externi.
Dimensiunile
de
manifestare
a
strategiilor
Conform viziunii autorului via a
intra-psihic
se desf oar
pe trei
dimensiuni sau niveluri – cognitiv, afectiv
i motiva ional – exteriorizându-se prin
intermediul comportamentului (care la
nivel intra-psihic este prefigurat de nivelul
conativ,
nivelul
inten iilor
comportamentale). Acest punct de vedere

este consonant i cu interesul relativ
recent pentru a distinge categorii de
r spunsuri
identitare
în
baza
dimensiunilor sau nivelurilor psihice
(Blanz, Mummendey, Mielke, & Klink,
1998; Ellemers et al., 2002). Dac
strategiile identitare clasice au fost
definite ini ial în termeni comportamentali
sau ac ionali, oarecum „sociologic”, asta
nu înseamn c ele nu au o existen la
nivel cognitiv, afectiv
i conativ
(motiva ia ob inerii unei identit i sociale
pozitive fiind postulat conform teoriei
identit ii sociale i manifestându-se în
cazul strategiilor identitare ca un fundal
motiva ional constant). De fapt, chiar
indicatorii prezen ei strategiilor identitare
(variabilele dependente) din studiile
empirice care s-au realizat anterior
(Ellemers, et al., 1988; 1990; 1993;
Jackson et al., 1996) au apar inut uneori
dimensiunii afective (identificarea ingrup)
sau celei cognitive (perceperea similarit ii
interpersonale a membrilor ingrup).
Formele i dimensiunile psihologice de
manifestare a mobilit ii individuale
Sugestia pentru a considera
mobilitatea individual la alte nivele decât
cel efectiv (comportamental) vine chiar
din partea lui Tajfel i Turner (1986) care
afirmau: „tendin a de a ne distan a
psihologic [subl. noastr ] de apartenen a
la categorii cu un prestigiu sc zut ne este
cunoscut din experien a de toate zilele”
(p. 19). „Mobilitatea psihologic ” despre
care vorbesc autorii cita i poate fi
în eleas în trei maniere: (1) mobilitate
cognitiv ce implic o alterare strategic a
percep iei sociale (vezi de ex. Jackson et
al., 1996); (2) mobilitate afectiv ce
presupune
sc derea
gradului
de
angajament fa de grup (în esen e vorba
de sc derea gradului de identificare
ingrup; pentru detalii a se vedea discu iile
de mai jos) i (3) mobilitate conativ ce
presupune afirmarea inten iei de a ac iona
pe viitor în sensul p r sirii efective a
ingrup-ului în favoarea outgrup-ului.
Faptul de a considera mobilitatea
atât sub forma ei efectiv cât i ca o
distan are psihologic fa de ingrup face
ca aceast strategie s fie, cel pu in cu
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referire la formele sale cognitive i
afective, independent de perceperea
permeabilit ii grani elor intergrupuri.
Totu i, cercet rile care au fost realizate de
Ellemers et al. (1988; 1990, 1993) i
Jackson et al. (1996) au pus în eviden
faptul c nu exist un impact sistematic al
permeabilit ii grupului asupra strategiei
de mobilitate (aceste cercet ri totu i au o
serie de limite serioase; vezi Nastas, în
press). Absen a efectului sistematic al
permeabilit ii asupra mobilit ii se poate
datora i conceptualiz rii insuficient de
rafinate a mobilit ii din punct de vedere
al manifest rii acesteia la diferite paliere
(cognitiv, afectiv i conativ). Aceast
eroare de conceptualizare se poate reg si
ulterior în forma
i sensibilitatea
indicatorilor m sura i ca variabile
dependente în demersul empiric.
Formele i dimensiunile psihologice de
manifestare a competi iei sociale
Opusul mobilit ii individuale este
competi ia social : persoana care face
parte dintr-un grup cu statut inferior se
implic activ în tentative de a îmbun t i
situa ia grupului din care face parte pe
aceea i dimensiune de compara ie i în
raport cu acela i outgrup.
În opinia majorit ii cercet torilor
competi ia social este v zut doar ca o
strategie comportamental (Blanz et al.,
1998). i asta pentru c ea implic în
primul rând ac iuni colective competitive.
În opinia noastr , nu vedem de ce nu am
putea discuta, la fel ca i în cazul
mobilit ii individuale, despre competi ie
social manifestat la nivelul afectiv,
cognitiv sau conativ. Credem c strategia
de competi ie social se poate manifesta
la nivelul afectiv prin manifestarea unei
sporiri a ata amentului fa de ingrup (o
mai mare identificare ingrup). Afi area
inten iei de a ac iona în sens competitiv în
raport cu outgrup-ul superior ni se pare o
modalitate conativ
adecvat
pentru
aceast strategie. Cel mai dificil este s
oferim un exemplu de manifestare
cognitiv a competi iei sociale. O serie de
cercet ri asupra perceperii variabilit ii în
contextele intergrupuri ne ofer îns un

sprijin nea teptat pentru exemplificarea
competi iei sociale la nivel cognitiv
(Doosje, Ellemers, & Spears, 1995a;
Doosje, Spears, & Koomen, 1995b;
Doosje, Spears, Ellemers, & Koomen,
1999; Ellemers, Spears, & Doosje, 1997).
Rezultatele cercet rilor recente sugereaz
c perceperea variabilit ii ingrup i
outgrup se realizeaz strategic de c tre
membrii grupurilor cu statut inferior.
Astfel s-a demonstrat c
membrii
grupurilor cu statut inferior care resimt un
puternic angajament fa
de grup (o
identificare ingrup puternic ) sunt
înclina i s
manifeste semne de
modificare strategic
a perceperii
variabilit ii în sensul în care percep atât
ingrup-ul cât i outgrup-ul ca fiind mai
omogen.
inând cont de faptul c
cercet rile realizate anterior au indicat
faptul c , competi ia social
este
influen at , în special, de perceperea
instabilit ii contextului intergrupuri
(Ellemers et al., 1988; Van Knippenberg
& Ellemers, 1990), s-a încercat verificarea
impactului acesteia asupra perceperii
variabilit ii. Rezultatele au confirmat
faptul c
modificarea strategic
a
percep iei variabilit ii grupurilor se
manifest cu prec dere în cazul în care
contextul intergrupuri este perceput ca
fiind instabil (Doosje et al., 2002). Autorii
implica i în realizarea seriei de cercet ri la
care ne-am referit sus in c modificarea
strategic a perceperii variabilit ii este o
condi ie necesar
pentru ac iunea
colectiv efectiv (Doosje et al., 1999).
Creativitatea ca strategie complementar
Strategiile creative, în opinia
noastr , sunt strategii care ofer solu ii de
compromis pentru situa iile în care
individul este blocat de restric iile
obiective (uneori i subiective) pentru a
pleca efectiv din grup (mobilitate
individual
comportamental ) sau a
schimba realmente situa ia grupului
(competi ie social efectiv ). Mobilitatea
individual efectiv (comportamental )
este restric ionat obiectiv atunci când
grani ele
grupurilor
sunt
închise.
Competi ia
social
efectiv
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(comportamental ) este restric ionat
obiectiv atunci când raportul de statut
între cele dou grupuri este stabil.
Bineîn eles, „formele psihologice” sau
mai exact „intra-psihice” de mobilitate
individual sau competi ie social se pot
manifesta la nivel afectiv i cognitiv
relativ independent de permeabilitatea
grani elor sau stabilitatea contextului
intergrupuri (mai pu in probabil i la nivel
conativ, al inten iilor comportamentale).
Tajfel i Turner (1986) considerau
strategiile creative ca fiind strategii
colective care intervin atunci când
competi ia social nu este posibil . Opinia
noastr este c strategiile creative sunt
secundare (auxiliare) în raport cu
mobilitatea individual
i competi ia
social
i deopotriv
utile pentru
persoanele orientate spre mobilitate
individual (persoane cu identificare
ingrup slab ) cât i pentru persoanele
orientate
spre
competi ie
social
(persoane
cu
identificare
ingrup
puternic ). În viziunea noastr , strategiile
de creativitate sunt utilizate, în special
atunci când cele dou orient ri strategice
opuse – individual vs. colectiv – sunt
obiectiv restric ionate de factorii sociostructurali. În acest sens, creativitatea
poate fi o preocupare individual (mai
ales atunci când mobilitatea social este
imposibil ) fie o preocupare colectiv sau
social (în special în cazul obstruc ion rii
competi iei sociale). Este foarte posibil ca
ceea ce consider m a fi „creativitate
individual ” s nu fie, de fapt, atractiv
pentru
individul
c ruia
îi
este
obstruc ionat mobilitatea, el preferând
mai degrab fie personalizarea autopercep iei sau abandonul nivelului
identific rii sociale.
Reanalizarea
raporturilor
dintre
mobilitate, competi ie i creativitate
Având în vedere cele men ionate
mai sus, consider m c strategiile de
mobilitate social i competi ie social
trebuie gândite ca fiind strategii
principale i opuse (interdependente în
mod negativ), în timp ce diversele forme
de creativitate social sunt strategii

secundare i complementare în raport cu
primele dou . Aceast regândire a rolului
diferen iat jucat de strategiile identitare
cât i a raporturilor care se stabilesc între
acestea a pornit de la reconsiderarea
manifest rilor
intra-psihice
sau
psihologice ale strategiilor în plan afectiv,
cognitiv i conativ.
Prezentarea
mobilit ii
i
competi iei ca fiind interdependente
negativ sugereaz clar strategia folosirii
unui singur indicator comun (variabila
dependent ) pentru m surarea celor dou
strategii, oricare nu ar fi planul de
manifestare vizat: cognitiv, afectiv,
conativ sau comportamental. M surarea
creativit ii ar trebui s fie gândit astfel
încât s fie sensibil deopotriv la
identificarea abandonului nivelului autocategoriz rii în termeni sociali cât i la
clasicele modalit i de compensare a
pozitivit ii propriului grup. Credem c o
form de creativitate individual ar fi
c utarea compensatorie a pozitivit ii
propriei persoane, care ar trebui oferit i
ea ca o op iune de m sur dependent .
Factori interni în alegerea strategiilor
Ce poate influen a „din interior”,
intra-psihic,
alegerea
strategiilor
identitare? Doi factori ni s-au p rut
importan i, fiind în mod direct i cardinal
implica i
în
alegerea
strategiilor
identitare: identificarea cu ingrup-ul i
abilitatea
specific
i
relevant
dimensiunii de compara ie focal în baza
c ruia se distinge negativ ingrup-ul.
Identificarea cu ingrup-ul
Atunci când apar in în mod
obiectiv (sociologic) aceluia i grup sau
aceleia i categorii sociale oamenii se
identific subiectiv (psihologic) în mod
diferit cu acele grupuri sau categorii. O
persoan care ine foarte mult la grupul
s u, are un angajament afectiv profund
fa de el (ceea ce înseamn c se
identific puternic cu el), atunci când
constat c , într-un context intergrupuri în
care permeabilitatea grani elor este
prezent , ingrup-ul este negativ, cel mai
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probabil nu va manifesta mobilitate în
direc ia outgrup-ului superior, ci va
r mâne împreun cu ingrup-ul. Un alt
individ, care se identific foarte pu in cu
ingrup-ul, cel mai probabil va profita de
faptul c grani ele sunt deschise i va
p r si grupul. Mai mult decât atât, chiar în
condi iile în care grani ele sunt
impermeabile, el va c uta s p r seasc
grupul psihologic, prin distan are fa de
el, nefiind motivat s se angajeze în
competi ie social sau creativitate în
favoarea grupului, preferând, în cel mai
r u caz, creativitatea în favoarea propriei
persoane (c utarea distinctivit ii pozitive
la nivelul identit ii personale).
Identificarea social este cel mai
bine definit opera ional prin ata amentul
fa
de grup, care, la rândul s u,
reprezint
dimensiunea afectiv
a
identit ii sociale. F r a intra în detalii,
trebuie s spunem c identificarea social
reprezint
deopotriv
o
variabil
independent (atunci când este m surat
înaintea manipul rilor experimentale
critice relevante pentru selectarea
strategiilor identitare) i, în acela i timp,
chiar în spa iul aceluia i design
experimental, o variabil dependent
(atunci când este considerat ca indicator
al manifest rii strategiilor diametral opuse
de mobilitate i competi ie, mai exact, ca
o manifestare în plan afectiv al acestor
strategii) (vezi în acest sens studiul
empiric de mai jos).
În
opinia
noastr
anume
identificarea ingrup este factorul principal
în selectarea strategiilor identitare.
Abilitatea specific i relevant
Un al doilea factor intern
hot râtor, care ofer
suport pentru
perceperea eficien ei ac iunii personale i
diminueaz sau accentueaz impactul
factorilor externi, este perceperea
abilit ii
personale
specifice
pe
dimensiunea relevant de compara ie.
În opinia noastr , abilitatea
personal specific (cea care se stabile te
pe aceea i dimensiune ca i dimensiunea
relevant
pentru
categorizarea
i
compararea relativ a celor dou grupuri)

este important cel pu in din dou puncte
de vedere.
Mai întâi de toate, abilitatea
confer subiectului o anume percepere
asupra eficien ei personale (self-efficacy;
concept în eles în accep iunea propus de
Bandura 1977; 1995), influen ând astfel
amploarea angaj rii în comportamentele
strategice. Altfel spus, dac abilitatea
unui individ pe dimensiunea relevant
pentru compara ia intergrupuri este
perceput ca fiind redus , acesta va avea
o mai slab angajare în strategia de
mobilitate individual (în cazul în care se
identific slab cu ingrup-ul) sau, dup caz,
în strategia de competi ie social (în cazul
în care identificarea ingrup este
puternic ). Acest efect de diminuare sau
amplificare a efortului strategic este de
a teptat datorit faptului c percep ia
eficien ei personale (a abilit ii specifice)
are un impact hot râtor asupra expectan ei
subiectului (Brockner, Wiesenfeld i
Raskas, 1993).
În literatura de specialitate sunt
avansate mai multe modele cognitive
asupra motiva iei care explic angajarea
comportamental
prin
interven ia
convergent a expectan ei i valorii
(expectancy-value approach; de exemplu
Kuhl, 1986; Feather, 1990; Petri, 1996).
Dac e s conceptualiz m angajarea
individului în strategiile identitare prin
prisma perspectivei expectan -valoare
am putea s o facem în felul urm tor: (a)
valoarea unui comportament strategic
(mobilitate
sau
competi ie)
este
determinat de gradul de identificare
ingrup: în cazul unei identific ri puternice
cu ingrup-ul valoarea comportamentului
de competi ie social cre te; în cazul unei
identific ri ingrup slabe cre te valoarea
comportamentului de mobilitate social ;
(b) m sura angaj rii în unul din cele dou
comportamente strategice diametral opuse
este determinat de expectan a individului
care, la rândul s u, este fundamentat pe
percep ia eficien ei personale; abilitatea
individual
pe
dimensiunea
de
categorizare intergrupuri este principala
surs care poate determina accentuarea
perceperii eficien ei personale (atunci
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când abilitatea este superioar ) sau
diminuarea
perceperii
eficien ei
personale (atunci când abilitatea este
inferioar ).
În cel de-al doilea rând, abilitatea
personal
specific
dimensiunii de
categorizare intergrupuri este hot râtoare
pentru modul în care are loc perceperea
permeabilit ii grani elor intergrupuri.
Majoritatea cercet rilor realizate au
opera ionalizat permeabilitatea grani elor
intergrupuri ca fiind necondi ionat
deschise sau necondi ionat închise. Este
adev rat c în societatea modern se pot
întâlni astfel de situa ii (de exemplu,
grani ele grupurilor etnice sau rasiale sunt
necondi ionat
închise).
Majoritatea
grupurilor în societatea modern îns sunt
grupuri care au grani e deschise
condi ionat. Condi ia esen ial pentru a
face parte dintr-un grup este, în marea
majoritate a cazurilor, legat de posesia
unei abilit i specifice i definitorii pentru
existen a grupului în cauz .
În concluzie, abilitatea specific
poate fi considerat drept un moderator al
impactului identific rii asupra alegerii
strategiilor sociale i, în unele situa ii,
cum ar fi cazul grupurilor cu grani e
deschise condi ionat, un mediator al
percep iei
permeabilit ii
grani elor
grupurilor cu statut ridicat (Baron &
Kenny, 1986).
Interac iunea între factorii externi i
interni
Afirma iile
fundamentale
ale
modelului se refer , bineîn eles, la
rela iile care se stabilesc între factorii
interni (identificarea cu ingrup-ul i
abilitatea specific ) i factorii externi
(permeabilitatea grani elor intergrupuri i
stabilitatea contextului intergrupuri) pe
care le rezum m mai jos (vezi prezentarea
schematic a afirma iilor 1-6 în Figura 2):
1. Principalul predictor al alegerii
strategiilor principale, opuse
i
interdependente negativ – mobilitate
vs. competi ie – este identificarea
ingrup (m surat ca i angajament
afectiv în calitate de V.I.): o
identificare ingrup puternic
va

2.

3.

4.

5.

determina
o
preferin
pentru
competi ie social
în timp ce
identificarea ingrup sc zut va facilita
preferin a
pentru
mobilitatea
individual ;
Abilitatea specific
i relevant
pentru dimensiunea de compara ie
intergrupuri este un moderator
nediferen iat pentru rela ia dintre
identificarea social
i strategiile
identitare de competi ie i mobilitate:
abilitatea ridicat va determina o mai
puternic
angajare în competi ia
social (în cazul identific rii ingrup
ridicate) sau în mobilitatea individual
(în cazul identific rii ingrup sc zute);
ne a tept m de asemenea ca percep ia
abilit ii specifice s nu aib un efect
independent
i sistematic asupra
alegerii strategiilor de mobilitate i
competi ie;
Permeabilitatea
grani elor
intergrupuri este un moderator
diferen iat
al
rela iei
dintre
identificarea social
i strategiile
identitare de competi ie i mobilitate:
atunci când grani ele intergrupuri
sunt permeabile aceasta va facilita
angajarea indivizilor cu un nivel
sc zut de identificare ingrup în
strategia de mobilitate individual , iar
atunci când grani ele intergrupuri
sunt impermiabile aceasta va facilita
angajarea indivizilor cu un nivel
ridicat de identificare ingrup în
strategia de competi ie social ; ne
a tept m de asemenea ca percep ia
permeabilit ii grani elor s nu aib un
efect independent i sistematic asupra
alegerii strategiilor de mobilitate i
competi ie;
Principalul predictor al alegerii
strategiilor secundare opuse i negativ
interdependente este obstruc ionarea
strategiilor
principale
(vezi
detalierea în Afirma iile 5 i 6);
Aceea i permeabilitate a grani elor
intergrupuri este i un moderator
diferen iat
al
rela iei
dintre
identificarea social
sc zut
i
strategiile identitare de mobilitate i
creativitate individual : atunci când
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6.

intergrupuri este perceput ca instabil, aceasta
va facilita angajarea indivizilor cu un nivel
ridicat de identificare ingrup în strategia de
competi ie social , iar atunci când contextul
intergrupuri este perceput ca stabil, aceasta
va facilita angajarea indivizilor cu un nivel
ridicat de identificare ingrup în strategia de
creativitate social .

grani ele intergrupuri sunt permeabile,
aceasta va facilita angajarea indivizilor cu un
nivel sc zut de identificare ingrup în strategia
de mobilitate individual , iar atunci când
grani ele intergrupuri sunt impermeabile
aceasta va facilita angajarea indivizilor cu un
nivel sc zut de identificare ingrup în strategia
de creativitate individual ;
Perceperea
stabilit ii
contextului
intergrupuri este un moderator diferen iat al
rela iei dintre identificarea social ridicat i
strategiile identitare de competi ie
i
creativitatea social : atunci când contextul

Identificarea ingrup
(ca i variabil independent )
Identificare slab

Identificare puternic

Abilitate specific
ridicat

Grani e
permeabile

Grani e
impermeabile

MOBILITATE
INDIVIDUAL$

COMPETI%IE
SOCIAL$
interdependen negativ
Obstruc ionarea strategiilor
principale prin
Grani e
impermeabile

Context stabil

CREATIVITATE
INDIVIDUAL$

CREATIVITATE
interdependen negativ

Figura 2:
Modelul interac iunii factorilor interni i externi în alegerea strategiilor
identitare
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7. Abilitatea specific
i relevant
pentru dimensiunea de compara ie
intergrupuri este un mediator al
percep iei permeabilit ii grani elor
intergrupuri în situa iile în care este
vorba de grupuri la care accesul este
condi ionat de posesia unor abilit i
relevante
(grupuri
condi ional
deschise): în condi ia posesiei unei
abilit i ridicate, grani ele unor astfel
de grupuri vor fi percepute ca
permeabile, iar în cazul unei abilit i
relevante sc zute, grani ele for fi
percepute ca fiind închise; acest ultim
postulat se refer doar la cazuri mai
speciale – grupuri cu permeabilitate
condi ionat – dar am considerat c
merit s -l prezent m aici pentru c
am abordat acest aspect anterior, în
cuprinsul acestui articol.
Modelul
propus
mai
sus
corespunde elabor rilor teoretice recent
avansate de cercet torii preocupa i de
strategiile de management al identit ii
sociale în contextul intergrupuri (Lalonde
i Silverman, 1994; Klink, Mummendey,
Mielke, & Blanz, 1997; Blanz
Mummendey, Mielke, & Klink, 1998;
Mummendey, Kesser, Klink, & Mielke,
1997; Mummendey, Kesser, Klink, &
Mielke 1999a; Mummendey, Klink,
Wenzel, & Blanz, 1999b; Branscombe,
Ellemers, Spears, & Doosje, 1999;
Ellemers & Barreto, 2001; Ellemers &
Van Knippenberg, 2001; Ellemers,
Kortekaas, & Ouwerkerk, 1999; Ellemers,
Spears, & Doosje 2002).
O prim verificare a modelului a
fost realizat într-un studiu experimental
(Nastas, în curs de apari ie). Mai jos
prezent m pe scurt studiul realizat, detalii
legate de procedura acestui experiment,
inclusiv instrumentele folosite, pot fi
urm rite în sursa indicat anterior.
IPOTEZE
Ipotezele studiului au fost conforme cu
afirma iile modelului avansat:
• Ipoteza 1: Nivelul identific rii ingrup
exercit o influen independent i
hot râtoare asupra preferin ei pentru
strategiile identitare principale. În

•

•

•

general, persoanele cu un nivel de
identificare înalt (indiferent de
impactul altor variabile) vor manifesta
preferin pentru competi ia social ,
în timp ce persoanele cu un nivel de
identificare inferior vor prefera
mobilitatea
individual
(vezi
Afirma ia 1 din model);
Ipoteza 2: Perceperea nivelului
abilit ii personale relevante pentru
contextul compara iei intergrupuri este
un factor care spore te sau diminueaz
amploarea angaj rii individului în
strategiile identitare determinate de
nivelul de identificare ini ial . Ne
a tept m ca persoanele cu o
identificare ini ial puternic s se
angajeze semnificativ mai mult în
competi ie social atunci când vor
percepe c posed o abilitate mare,
decât atunci când abilitatea lor va fi
mic . Acela i efect al abilit ii se va
observa i în cazul persoanelor cu o
identificare ini ial slab în sensul
nivelului angaj rii acestora în
mobilitatea
individual
(vezi
Afirma ia 2 din model);
Ipoteza 3: Simpla percepere a
permeabilit ii obiective a grani elor
intergrupuri
(grupuri
obiectiv
deschise sau grupuri obiectiv închise)
este insuficient pentru a determina o
diferen iere în alegerea categoriilor de
strategii identitare. În acest sens
credem c nu vor exista diferen e de
preferin e pentru strategiile identitare
principale dintre condi iile în care
grani ele grupului sunt obiectiv
deschise i condi iile în care acestea
sunt obiectiv închise (vezi Afirma ia 3
din model, ultima fraz );
Ipoteza 4: În grupurile condi ional
închise sau deschise permeabilitatea
grani elor intergrupuri produce o
diferen iere
semnificativ
în
intensitatea
alegerii
strategiilor
identitare
principale
doar
în
interac iune
cu
considerarea
varia iilor în perceperea abilit ii
specifice i relevante (vezi Afirma ia 7
din model).
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METODA
Design
Pentru a testa ipotezele propuse anterior,
am realizat un studiu experimental urmând planul
unui design factorial simplu cu e antioane
independente (between-subjects) în care am
manipulat sistematic patru variabile independente
fiecare având doua valori (formula design-ului
implementat este: 2 x 2 x 2 x 2):

•
•

•
•

VI 1: statutul grupului (statut
inferior vs. statut superior);
VI 2: permeabilitatea contextului
intergrupuri (grupuri cu grani e
condi ional deschise vs. grupuri
cu grani e condi ional închise);
VI 3: identificarea ingrup
(identificare slab vs. identificare
puternic )
VI 4: abilitate specific
i
relevant
(abilitate mic
vs.
abilitate mare)

Participan i

În realizarea studiului am folosit în
calitate de subiec i elevi de la Liceul
Pedagogic din Ia i (N=200). Toate
persoanele au fost de sex feminin, eleve în
clasele X-XII. Am ales s nu invit m în
calitate de participan i persoane de sex
masculin din trei motive. În primul rând,
datorit num rului mic de persoane de sex
masculin
disponibile;
controlul
eventualului impact al sexului asupra
variabilelor dependente ar fi fost oricum
imposibil. În al doilea rând, datorit
faptului c dimensiunea de categorizare
utilizat
pentru crearea contextului
intergrupuri („creativitate”) ar putea fi
corelat
în mintea subiec ilor cu
stereotipul de gen i am dorit s evit m
posibilitatea unei astfel de interferen e. În
final, ipotezele i dinamica psihosocial la
care acestea se refer nu sugereaz
posibilitatea existen ei unei diferen e în
func ie de sexul subiec ilor.
Procedura
Experimentul a fost realizat în 20
de edin e experimentale. La fiecare
edin experimental au fost invita i s
participe 10 subiec i. În medie fiecare
edin a durat 100 min.

Recrutarea subiec ilor. Subiec ii
au fost invita i s participe la experiment
în timpul orelor de coal . Li s-a
comunicat
c
cercetarea
vizeaz
investigarea creativit ii i c datele
ob inute vor fi confiden iale. De asemenea
li s-a anun at c pentru participarea la
aceast cercetare ei vor fi „bonifica i” cu
o not maxim în catalogul profesorului
pentru limba francez sau, dup caz,
pentru limba român . Persoanele care au
consim it s participe au fost rugate s
completeze un mic chestionar care
cuprindea acordul de participare, obliga ia
de confiden ialitate i o serie de date
personale pentru posibilitatea unui contact
în vederea comunic rii datei i orei de
prezentare.
Selectarea subiec ilor. Ulterior
persoanele au fost programate pentru
edin ele experimentale astfel încât la o
edin
experimental s nu participe
simultan dou persoane din aceea i clas .
De asemenea s-a inut cont de faptul ca la
o edin experimental s nu fie invitate
eleve ce stau în aceea i camer în c min.
Amenajarea
spa iului
de
desf urare a experimentului. Spa iul în
care s-au desf urat experimentele a fost
amenajat astfel încât s poat permite
amplasarea a doua mese fa în fa ,
fiecare mas având rezervate câte 5
scaune pentru participan i. Mesele au fost
acoperite cu dou fe e de mas de culori
diferite (verde i galben ). O mas
rezervat pentru experimentator a fost
plasat lateral între cele dou mese
amenajate pentru participan i. În spatele
mesei experimentatorului a fost plasat o
mas pentru asistentul experimentatorului.
Un spa iu special pentru afi area
informa iilor utile (informa ii despre
factorii creativit ii de grup i în leg tur
cu performan a la testul de creativitate) a
fost
prev zut
în
fa a
mesei
experimentatorului i lateral în raport cu
mesele celor dou grupuri.
Derularea
edin elor
experimentale. Subiec ii erau programa i
pentru a veni la o dat i or prestabilit i
erau introdu i în cabinet imediat ce
ajungeau, ocupând oricare din locurile
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rezervate participan ilor. Imediat ce toate
cele 10 persoane î i ocupau locul în sal ,
subiec ilor li se amintea din nou scopul
declarat al cercet rii: studiul a fost
prezentat ca o cercetare asupra
creativit ii, în mod special a creativit ii
de grup. Dup o mic introducere cu
privire la distinc ia dintre creativitatea de
grup i creativitatea individului subiec ii
erau anun a i c vor participa la aplicarea
unui test elaborat pentru a m sura
creativitatea de grup (ra iunea pentru care
se face acest lucru a fost prezentat ca
fiind
clarificarea
unor
aspecte
psihometrice ale acestui test).
Variabilele independente
Manipularea identific rii ingrup.
Înainte de a explica detaliile sarcinilor cu
care vor fi confrunta i subiec ii,
experimentatorul anun a participan ii c e
nevoie s se creeze o identitate de grup
pentru fiecare din cele dou grupuri, astfel
încât s se poat face referire la acea
identitate pe parcursul experimentului. În
condi ia identificare slab
crearea
identit ii se rezum la impunerea de c tre
experimentator a unei categoriz ri
arbitrare a celor dou grupuri în baza
elementelor externe disponibile: culoarea
fe ei de mas unde se afl participan ii
(grupurile sunt etichetate ca fiind „grupul
galben” i „grupul verde”). În cercet ri
realizate din perspectiva identit ii sociale
s-a constatat c , de regul , identificarea cu
categoriile sociale arbitrare i impuse este
slab . În mod special identificarea social
este slab
în contextul paradigmei
experimentale a grupurilor minimale. De i
maniera în care am constituit grupurile i
modul în care s-a lucrat cu grupurile
experimentale în experimentul nostru nu
permite considerarea lor ca i grupuri
minimale (în special nu sunt respectate
cerin a anonimatului i absen ei oric rei
interac iuni) ci mai degrab ca i grupuri
mici („fa în fa ”) construite ad hoc
(„grupuri mici minimale"), am considerat
c acela i efect al slabei identific ri
ingrup cu categoriile arbitrare impuse se
va manifesta i în studiul nostru. În

condi ia identificare puternic crearea
identit ii
i asigurarea identific rii
sociale a fost mai laborioas . Subiec ii
sunt anun a i ini ial c se reg sesc în dou
grupuri („grupul verde” i „grupul
galben”) îns , sub pretextul c astfel de
nume sunt prea seci i impersonale, li se
ofer posibilitatea s - i stabileasc ei
în i i un nume pentru grupul din care fac
parte. Subiec ii au avut la dispozi ie 10
minute, timp în care trebuie s colaboreze
pentru stabilirea numelui grupului. Li se
cere s respecte cu stricte e regula
unanimit ii: dac o persoan nu este de
acord cu un nume urmeaz s se caute o
alt solu ie acceptat de to i membrii
grupului. Oricum, culoarea grupului le
este impus subiec ilor i urmeaz s se
reg seasc i în numele ales de comun
acord.
Dup manipularea identific rii
sociale (categorizare impus vs.
categorizare aleas ) în toate condi iile
experimentale grupurile create au rezolvat
o serie de probe de creativitate care,
aparent, f ceau parte din ipoteticul test de
creativitate. Probele au fost identice ca i
sarcin : de fiecare dat subiec ii urmau s
g seasc cât mai multe solu ii creative de
utilizare a unor obiecte uzuale (în total au
fost propuse 8 obiecte stimul, câte patru
pentru fiecare grup). Pentru fiecare prob
participan ii lucrau ini ial în mod
individual (timp de 3 minute), apoi în
grup (timp de 7 minute). Asistentul
experimentatorului colecta dup fiecare
prob rezultatele individuale i rezultatele
de grup în scopul declarat de corectare a
testului. Ipotetica corectare a probelor se
realiza pe parcursul timpului în care
subiec ii erau antrena i în proba
subsecvent : astfel, rezultatele pentru
prima prob au fost f cute publice dup ce
subiec ii au completat cea de-a doua
prob . Ini ial au fost oferite doar date
despre performan a creativ a grupului.
Sub pretextul p str rii confiden ialit ii
rezultatul nu a fost anun at în termeni
absolu i (sub forma num rului de puncte
ob inute de fiecare grup) ci doar în
termeni comparativi: de fiecare dat se
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anun a grupul care a fost cel mai creativ i
cel care este mai pu in creativ.

c tre asistent pe fundalul a dou coli de
hârtie care purtau numele grupurilor.

Pentru a se realiza verificarea
manipul rii identific rii sociale ini iale
subiec ilor li se cerea s completeze un
chestionar imediat dup ce se finaliza
aplicarea primei probe din testul de
creativitate. Chestionarul a fost prezentat
participan ilor ca fiind o modalitate de a
oferi feedback cercet torilor în leg tur cu
modul în care se simt în timpul sarcinii.

Bineîn eles
c
întotdeauna
rezultatele
despre
performan
reprezentau de fapt un feedback trucat,
fals. Imediat dup afi area rezultatului
pentru prima prob experimentatorul
anun a faptul c pentru a fi concludent
rezultatul trebuie verificat prin repetarea
sarcinii de câteva ori. În acela i timp
experimentatorul ruga asistentul s
corecteze i contribu iile individuale ale
subiec ilor pentru primele dou probe în
scopul de a se putea cunoa te i care este
poten ialul creativ individual. Urma
aplicarea celei de-a treia probe (procedura
a fost identic pentru toate probele). Dup
ce asistentul colecta foile cu solu iile
ob inute,
experimentatorul
cerea
comunicarea rezultatelor de grup pentru
proba anterioar . Grupul care, conform
rezultatelor de la proba de debut, fusese
apreciat ca fiind superior sub aspectul
performan ei ie ea din nou înving tor
primind o a doua „fa vesel ”. Respectiv,
grupului inferior i se confirma statutul
prin acordarea celei de-a doua plan e cu o
„fa
trist ”. Dup ce erau afi ate
rezultatele performan ei de grup pentru
cea de-a doua prob , experimentatorul
cerea asistentului anun area rezultatelor
individuale ale subiec ilor pentru primele
dou probe.
Manipularea abilit ii specifice i
relevante. Pentru a marca vizibil
performan a individual
(„poten ialul
creativ individual”) au fost folosite acela i
gen de plan e: „fa vesel ” pe fundal
ro u i „fa trist ” pe fundal albastru.
Singura diferen a constat în dimensiunea
plan elor: plan ele pentru marcarea
performan elor de grup au fost executate
pe format A4 în timp ce plan ele pentru
marcarea performan elor individuale au
fost de dou ori mai mici – format A5.
Plan a pentru marcarea performan ei
individuale a fost gândit astfel încât s
fie salient deopotriv pentru persoana a
c rei performan este marcat cât i
pentru ceilal i participan i.
Bineîn eles c persoanele din
condi ia abilitate mare (poten ial creativ

Manipularea statutului grupului.
Am folosit performan a de grup trucat
(rezultatele grupului pentru probele
testului de creativitate) pentru a delimita
grupul cu statut superior de grupul cu
statut inferior. Grupurile din condi ia
experimental statut superior au fost
f cute s cread c au ob inut rezultate
superioare în toate probele de creativitate.
Grupurile din condi ia experimental
statut inferior au fost f cute s cread c
au ob inut în mod constant scoruri relativ
mai mici la toate probele. Pentru a p stra
saliente rezultatele ob inute de cele doua
grupuri pe tot parcursul experimentului,
am ales o manier grafic de prezentare a
rezultatelor: pentru fiecare „victorie” un
grup primea o plan pe care era desenat
schematic fa a unui omule care zâmbe te
(experimentatorul f cea trimitere la acest
tip de plan ca fiind o „fa vesel ”).
Plan a cu „fa a vesel ” era în mod
constant de culoare ro ie. Evident, grupul
care avea o performan inferioar primea
o plan de alt culoare (am ales culoarea
albastr ) care con inea o „fa trist ”. Pe
lâng faptul c asigurau salien a
rezultatelor de grup, plan ele reprezentau
i o modalitate de amplificare subtil a
tr irilor afective determinate de succesul
sau insuccesul grupului. La finalul celei
de-a doua probe erau anun ate primele
rezultate: unul din grupuri primea o
plan cu o „fa vesel ” pe fundal ro u
(semn al unei performan e comparative
superioare la test), în timp ce cel lalt grup
– o plan cu o „fa trist ” pe fundal
albastru (semn al unei performan e
inferioare). Rezultatele erau afi ate de
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superior, peste medie) au primit o plan
cu o „fa vesel ” în timp ce persoanele
din condi ia abilitate mic (poten ial
creativ inferior, sub medie) au primit o
plan cu o „fa trist ”. Cei care au
primit câte o „fa
vesel ” au fost
declara i ca fiind „cei mai creativi din
grupul de 10 persoane” (peste medie), în
timp ce cei care au primit o „fa trist ” au
fost eticheta i ca fiind „mai pu in creativi”
(sub medie). De fiecare dat , în toate
edin ele experimentale, s-a urm rit ca în
grupul cu statut superior (cel care
câ tigase deja dou „fe e vesele”) s se
reg seasc 3 persoane cu performan e
individuale superioare (poten ial creativ
superior) i 2 persoane cu performan e
individuale inferioare (poten ial creativ
sc zut). Reversul s-a urm rit în cazul
grupului cu statut inferior: aici tot timpul
erau identificate i marcate 2 persoane cu
performan e
individuale
superioare
(poten ial creativ superior) i 3 persoane
cu performan e individuale inferioare
(poten ial creativ sc zut). La fel ca i în
cazul performan ei de grup, feedback-ul
pentru performan a individual a fost
trucat.
Inducerea perceperii instabilit ii
contextului intergrupuri. Atunci când am
conceput design-ul studiului, inten ionam
s
manipul m sistematic perceperea
stabilit ii diferen ierii de statut al celor
dou grupuri. Îns aceasta ar fi dublat
num rul de condi ii experimentale i
num rul de subiec i, ajungându-se la un
design nepractic din punct de vedere al
economiei de resurse. Am hot rât totu i s
inducem i s p str m constant pentru
toate grupurile i condi iile experimentale
perceperea
instabilit ii
contextului
intergrupuri. Am ales s proced m astfel
pentru c , din punct de vedere al
teoretiz rii realizate din perspectiva
identit ii sociale, instabilitatea ar fi
hot râtoare pentru strategiile care se
includ în categoria strategiilor de
competi ie intergrupuri (fie competi ie
social fie competi ie real ). Instabilitatea
contextului
intergrupuri
la
nivel
opera ional trebuia s se rezume la creare
impresiei celor care fac parte din grupul

cu statut inferior c performan a grupului
cu statut superior poate fi dep it prin
efort colectiv. În acela i timp perceperea
faptului c este posibil ca grupul din care
fac parte s nu fie invariabil superior
trebuia s constituie o amenin are la
adresa valorii pozitive a celor afla i în
grupul superior, punând în mi care
mecanisme de protec ie a distinctivit ii
pozitive.
Pentru
a
crea
perceperea
instabilit ii contextului intergrupuri, s-a
ac ionat în dou momente: imediat dup
manipularea abilit ii
i în timpul
anun rii rezultatelor pentru ultima prob .
Imediat dup ce se realiza manipularea
perceperii
abilit ii
individuale,
experimentatorul le aducea aminte
participan ilor c creativitatea de grup este
determinat deopotriv de poten ialul
creativ al indivizilor (o caracteristic
relativ stabil ), dar i de calitatea
climatului i colabor rii în grup (o
caracteristic
foarte variabil ). Tot
discursul p rea s fie o încurajare pentru
grupul cu statut inferior. Pentru a face
salient
perceperea
instabilit ii
contextului intergrupuri pe spa iul
rezervat inform rii era afi at o plan cu
reamintirea factorilor creativit ii de grup.
Dup manipularea perceperii abilit ii i
inducerea
perceperii
instabilit ii,
experimentatorul invita participan ii s
participe la ultima, cea de-a patra prob .
La finalul celei de-a patra probe se
anun au rezultatele pentru proba 3:
rezultatele confirmau înc o dat diferen a
dintre statutul relativ al celor grupuri
(grupul cu statut superior ob inuse doar
„fe e vesele”, în timp ce grupul cu statut
inferior – doar „fe e triste”).
Manipularea
permeabilit ii
contextului intergrupuri. Înainte de a se
anun a rezultatele de grup pentru ultima
prob , to i subiec ii erau anun a i c vor fi
invita i peste o lun s participe la o nou
edin

experimental unde se va aplica

un alt test de creativitate. Subiec ilor din
condi ia grupuri cu grani e închise li se
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comunica faptul c se va p stra aceea i

anun îns c rezultate celor dou grupuri

compozi ie a grupurilor, în timp ce

pentru ultima prob

subiec ii din condi ia grupuri cu grani e

apropiate,

deschise erau informa i c va avea loc o

Experimentatorul aduce aminte din nou

schimbare de membri între cele dou

participan ilor c

grupuri. Pentru cei din urm s-a anun at i

grupului poate fi ameliorat considerabil

regula dup care se va realiza schimbarea

prin efortul colectiv de a colabora

membrilor: persoanele din grupul cu statut

subliniind astfel instabilitatea contextului

ridicat (cei din grupul puternic creativ)

intergrupuri. În final, experimentatorul

vor putea s decid care vor fi membrii

cere

ingrup (2 persoane) care vor pleca i care

chestionar prezentat subiec ilor ca fiind

vor fi membrii outgrup (la fel 2 persoane)

necesar pentru a oferi cercet torilor un

care vor veni în locul celor pleca i. Altfel

feedback personalizat despre cum a

spus, puterea de a decide criteriul de

decurs experimentul.

permeabilitate a fost l sat

pe seama

majorit ii puternic creative din grupul
superior

care,

în

scopul

men ineri

distinctivit ii pozitive a ingrup-ului, nu
puteau alege decât acceptarea celor
puternic creativi din grupul inferior
excluderea

celor

mai

pu in

i

creativi

membri ai ingrup-ului. Imediat dup
manipularea
grupurilor

permeabilit ii
experimentatorul

grani elor
anun a

subiec ilor faptul c înainte de cea de-a
doua întâlnire elevele se pot înscrie i
participa la un atelier de lucru pentru
„optimizarea
individual

poten ialului

creativ

i cre terea creativit ii de

grup”. F r a l sa timp pentru întreb ri,
experimentatorul cerea asistentului s
anun e rezultatele pentru ultima prob .
Rezultatele r mân acelea i: grupul care a
fost puternic creativ la primele probe î i
confirm

statutul.

Experimentatorul

subiec ilor

au fost foarte

aproape

identice.

poten ialul creativ al

s

completeze

un

REZULTATE
Verificarea manipul rilor experimentale
Verificarea manipul rilor s-a f cut
prin
chestionarul
ini ial
(pentru
identificarea social ini ial ) i prin
chestionarul final (pentru celelalte
variabile independente). F r a intra în
detalii putem afirma c manipularea
experimental a celor patru variabile
independente a fost reu it , permi ând
prelucrarea datelor cu p strarea tuturor
subiec ilor în baza de date.
Variabilele dependente
Identificarea social final
Prin intermediul chestionarului
final am m surat din nou gradul de
identificare. Au fost folosite acelea i
întreb ri ca i în chestionarul ini ial, doar
c de data aceasta ele au fost re-frazate
sub forma unor afirma ii opuse: negative
sau, dup caz, pozitive. Folosind cei 8
itemi am realizat o analiz factorial prin
metoda analizei componentelor principale
(ACP) cu rota ie Varimax. A rezultat un
singur factor (f r rota ie) care explic
63% din varian . Testele preliminare
arat o bun adecvare a datelor pentru
analiza factorial (testul KMO = 0,874 i
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testul de sfericitate Bartlett (p<.0,001)
sunt puternic semnificative). Itemii au o
satura ie factorial
(factor loading)
cuprins între .84 i .75. Având în vedere
c analiza factorial a pus în eviden
existen a unui singur factor ne-am permis
s
calcul m o variabil
compozit
ponderat care s reprezinte identificarea
final .
Analiza
formei
distribu iei
scorurilor pentru variabila „identificare
final ” a pus în eviden faptul c pe
întreg lotul aceasta prezint o distribu ie
similar unei distribu ii normale. Analiza
distribu iei pe condi ii experimentale a
confirmat o distribu ie similar celei
normale pentru majoritatea condi iilor,
acest fapt sugerând posibilitatea aplic rii
testelor parametrice de care suntem
interesa i (ANOVA i MANOVA).

1

Pentru a ne asigura îns (num rul
de subiec i pe condi ii este totu i mic, iar
distribu ia nu este similar unei distribu ii
normale în toate condi iile experimentale)
am folosit pentru verificare testele
neparametrice - testul Kruskal Wallis i
testul medianei – constatând c ambele
sunt puternic semnificative (p<.001).
Pentru a verifica ipotezele
avansate, am realizat o analiz de varian
(ANOVA) cu identificarea ini ial ,
permeabilitatea intergrupuri i abilitatea
personal ca i factori independen i i
variabila compozit
ce reprezint
identificarea social (opera ionalizat ca
i angajament afectiv) în calitate de
variabil dependent .
Rezultatele
ob inute
sunt
prezentate în Tabelul 1 de mai jos.
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Tabelul 1: Rezultatele pentru ANOVA cu identificarea ini ial , permeabilitatea intergrupuri i
abilitatea personal ca i VI i identificarea final în calitate de VD.

Conform a tept rilor noastre se poate
observa un efect principal al identific rii
ini iale (F (1, 92)=38.93, p<.001) (vezi
Ipoteza 1) i un efect de interac iune
simplu între identificarea social
i
abilitatea personal (F (1, 92)=32.50,
p<.001) (vezi Ipoteza 2). De asemenea, la
o prim analiz , se pare c exist un
suport par ial pentru ultima ipotez
(Ipoteza 4), existând un efect de
interac iune simplu între abilitatea

personal
i permeabilitatea grani elor
(F(1, 92)=17.70, p<.001). Complet
contrar îns a tept rilor noastre (Ipoteza
3) exist
i un efect principal al
permeabilit ii asupra identific rii (F (1,
92)=6.70, p=.011).
Bineîn eles justa în elegere a
datelor prezentate anterior nu se poate
face decât prin continuarea explor rii
sensului efectelor semnificative prin
verificarea amplorii i sensului efectelor
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simple. Dancey
i Reidy (2002)
aten ioneaz asupra faptului c ceea ce
pare semnificativ în rezultatele ANOVA,
în special sub aspectul efectelor
principale, poate s nu fie adev rat la o
examinare mai atent . Aceia i autori
sugereaz c efectele principale ar trebui
s fie interpretate doar dac ele au sens
sau sunt de interes în contextul cercet rii
întreprinse. În cazul nostru efectul
principal al permeabilit ii este lipsit de
semnifica ie teoretic
în contextul
modelului propus. Dar, în acela i timp, el
este foarte important având în vedere
cercet rile clasice asupra permeabilit ii
grani elor grupului realizate de Ellemers
i colegii s i (1988; 1990; 1993) i
Jackson et al. (1996).

Verificarea efectului principal al
identific rii a indicat o diferen
semnificativ
între mediile pentru
condi iile experimentale cu o identificare
ini ial puternic (M=5.73) i condi iile cu
identificare ini ial sc zut (M=4.86; t
(98)=4.26, p < .001). Direc ia diferen ei a
fost conform a tept rilor emise în Ipoteza
1: subiec ii cu o identificare ini ial
puternic
(grup creat prin alegerea
categoriei) au manifestat o identificare
final mai mare ceea ce sugereaz o
preferin
orientat spre strategia de
competi ie social .

Abilitatea
Personal

Identificarea
ini ial

Abilitatea
mic

Abilitatea
Mare

Identificare
mic

5.26 a

4.27 b

Identificare
mare

5.35 a

6.30 c

Mediile marcate cu litere suprascrise diferite sunt semnificativ
diferite la un prag de semnifica ie p<.01
Tabelul 2: Explorarea efectului de interac iune între
identificare i abilitate
Verificarea efectului de
interac iune între identificare i abilitate a
indicat existen a unor diferen e
semnificative conform a tept rilor (a se
vedea Tabelul 2 de mai sus). Rezultatele
din tabel sugereaz c efectul de
interac iune între nivelul identific rii i
abilitatea personal este prezent doar în
condi iile în care exist o percepere clar
a eficien ei personale relativ ridicate
(abilitate mare). Dup caz, eficien a
personal relativ ridicat determin
accentuarea preferin elor pentru
mobilitatea individual (dac identificarea
ini ial este mic ) sau pentru competi ie

social (în cazul în care identificarea este
mare).
Verificarea
efectului
de
interac iune între permeabilitate
i
abilitate s-a f cut în mod similar, prin
explorarea efectelor simple. Datele sunt
prezentate în Tabelul 3. Datele ob inute
confirm direc ia efectului enun at în
Ipoteza 4: grani ele intergrupuri (în
special grani ele grupului superior) sunt
percepute ca oferind o posibilitate real de
mobilitate individual doar atunci când
individul are i perceperea eficien ei
efortului de plecare din vechiul ingrup.
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Abilitatea
personal
Abilitatea
mic

Permeabilitatea
grani elor intergrupuri

Abilitatea
mare

Grupuri
închise

5.17 a

5.86 a

Grupuri
deschise

5.44 a

4.70 c

Mediile marcate cu litere suprascrise diferite sunt semnificativ diferite la un
prag de semnifica ie p<.05
Tabelul 3: Explorarea efectului de interac iune între permeabilitate i
abilitate
Altfel spus, grani ele sunt percepute
ca fiind subiectiv deschise, doar în cazul în
care individul crede c posed abilitatea
necesar de a trece în outgrup-ul superior. În
caz contrar (grani e obiectiv deschise i
abilitate mic ) nu intervine o modificare
strategic a identific rii (când grani ele sunt
deschise, dar nu exist o percep ie a
eficien ei ac iunii de plecare, ele de fapt
sunt, din punct de vedere subiectiv,
percepute de subiect ca i închise). Datele
ofer sprijin pentru ipoteza 4.

pentru membrii grupurilor care se identific
foarte puternic poate fi mai important s - i
men in distinctivitatea grupului … ei pot
prefera chiar o identitate negativ numai s
nu fie amenin at distinctivitatea grupului”
(p. 178).
Abilitatea este un alt factor intern
important în determinarea intensit ii cu care
cineva se angajeaz în urm rirea unor
strategii identitare: cei care sunt abili i se
identific pu in cu ingrup-ul vor prefera i
mai mult s plece din acel grup, în timp ce
persoanele care se identific puternic cu
ingrup-ul vor fi mult mai active în
competi ia pentru prestigiul acestuia în
condi ia în care posed i abilitatea necesar
(Ipoteza 2).
Rezultatele au demonstrat faptul c ,
în
anumite
situa ii,
permeabilitatea
grani elor intergrupuri este una condi ionat
de abilitate: posedarea unei abilit i
relevante este esen ial pentru perceperea
grani elor intergrupuri ca fiind permeabile
sau impermeabile i în subsecvent, în
alegerea unei strategii identitare de
mobilitate sau competi ie (Ipoteza 4).
Societatea modern pune mare pre pe
competen în acceptarea i promovarea
indivizilor: idealul societ ilor occidentale
este acela al persoanei care prin efort i
competen „porne te de jos i ajunge sus”.
Desigur, realitatea nu este tot timpul atât de
permeabil precum este portretizat de
ideologiile dominante. Cu certitudine îns ,

DISCUTAREA REZULTATELOR
Datele ob inute au confirmat juste ea
Ipotezelor 1, 2, i 4, infirmând total Ipoteza
3.
Se pare c exist un prim suport
pentru modelul interac iuni factorilor interni
i externi în determinarea alegerii
strategiilor identitare diametral opuse:
mobilitatea individual i competi ia social .
Astfel, identificarea ini ial pare s fie un
factor intern care influen eaz în mod
independent alegerea strategiilor amintite
(Ipoteza 1). În cazul în care identificarea
ini ial este puternic , subiectul, fiind mai
ata at de propriul grup, se va „ ine legat
afectiv” în continuare de el chiar în situa iile
în care el este pe cale s „dea faliment”.
Astfel, Ellemers, Spears i Doosje (2002)
afirm c „de i în mod normal oamenii
prefer s fac parte din grupuri pozitive …
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taxonomy of identity strategies. European Journal of
Social Psychology, 28, 259-285.

abilitatea
i
competen a
individului
reprezint , în mintea oamenilor, criteriul i
garan ia succesului social.

Branscombe, N. R., Ellemers, N., Spears, R., &
Doosje, B. (1999). The Context and Content of Social
Identity Threat. În N. Ellemers, R. Spears & B. Doosje
(coord.). Social Identity: Context, Commitment,
Content (pp. 35-58). Oxford: Blackwell Publishers.

CONCLUZII
O prim verificare a modelului de
interac iune a factorilor interni i externi în
determinarea strategiilor identitare arat
validitatea ra ionamentului teoretic. Îns ,
dup cum tim, în psihologie nu se
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The present paper is presenting a model of
interaction between internal and external factors
implicated in the selection of social identity
strategies (Nastas, in press). For testing some of
the basic assumptions of the model four factors initial ingroup identification, personal ability
relevant for intergroup context, permeability of
intergrpoup boundaries and intergroup status were systematically manipulated in an extensive
laboratory experiment. In particular, the obtained
initial data proved that the main factor implicated
in choosing social identity strategies is initial
social identification measured as an affective
commitment toward ingroup. The other factors
were considered as mediators or moderators
with respect to social identification’s impact on
strategies. Results confirmed some of the main
assumptions of the model suggesting also the
needed adjustments.
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