EFECTUL DE REGRUPARE ÎN JURUL ÎNVING TORULUI DIN SONDAJELE
DE OPINIE VERSUS EFECTUL SUS INERII CELUI ÎNVINS ÎN
SONDAJE. STUDIU EXPERIMENTAL
Septimu Chelcea - Prof.univ.dr.,Gabriel Jderu - Lector univ., Loredana Ivan - Lector
univ.
Anul 2004 a fost un „an electoral”. Cu mult înainte de stabilirea datei alegerilor locale,
parlamentare i preziden iale, în sondajele de opinie public electoratul a fost întrebat sistematic:
„Dac duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dv. cu ce partid sau alian politic a i
vota?” i „Dac duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru pre edintele rii, dv. pe cine a i
vota?”.
În Barometrul de opinie public (România, octombrie, 2003) reparti ia r spunsurilor ob inute
prin aplicarea asupra aceluia i e antion reprezentativ na ional (cu o marj de eroare de +/- 2,3%)
mai întâi a întreb rii deschise, f r prezentarea listei de partide i apoi a întreb rii închise, cu
prezentarea listei de partide a condus la rezultate diferite.
Se observ c ordinea preferin elor electoratului r mâne aproape neschimbat , indiferent de
tipul întreb rilor (deschise sau închise), dar frecven a r spunsurilor difer . Num rul persoanelor
care declar c nu s-au hot rât ce partid s voteze scade în cazul întreb rilor închise, dar se
dubleaz propor ia nonr spunsurilor. Când s-au dat publicit ii rezultatele Barometrului de
opinie public , pe data de 18 noiembrie 2003, în presa scris au fost comentate fie r spunsurile la
întrebarea deschis (de exemplu, Adev rul, nr. 4165), fie r spunsurile la întrebarea închis (de
exemplu, Ziua, nr. 2869), astfel c dintr-un ziar popula ia a aflat c PSD ar ob ine 43 la sut din
voturi, iar din alt ziar 26 la sut . Ambele rezultate corespund num r rii r spunsurilor, dar
exprim situa ii diferite din punct de vedere psihologic: în primul caz se face apel la procesul
psihic de „reproducere”, în cel de-al doilea caz la procesul de „recunoa tere”. Care dintre aceste
procese cognitive intervine în construirea opiniilor la nivelul individului? Ambele? În func ie de
r spunsul la aceste întreb ri pot fi f cute prognoze (cu o probabilitate acceptabil ) asupra
comportamentului de vot.
Dar se mai pune o întrebare: influen eaz într-adev r publicarea rezultatelor ob inute în
sondajele de opinie emergen a opiniei publice? Am considerat c putem r spunde la aceast
întrebare printr-un experiment.
Aspecte teoretice
În abordarea tiin ific a opiniei publice, în ultimii ani s-a produs o schimbare de paradigm :
opinia public este cercetat în prezent ca un „proces”, nu ca un „produs”. Paradigma propus de
Walter Lippmann (1922), bazat pe asump ia c opinia public este „imagine în mintea noastr ”,
tinde s cedeze locul paradigmei fondat pe teza potrivit c reia opinia public este un „proces
interactiv complex” (Irving Crespi, 1997). În ce ne prive te, am propus un „model
tridimensional” al opiniei publice (Septimiu Chelcea, 2002) în raport de care am proiectat
cercetarea impactului public rii sondajelor de opinie cu procesul construirii opiniei publice.
„Modelul tridimensional” ia în discu ie dimensiunile psihologic , psihosociologic
i
sociologic-politologice ale opiniei publice. În cadrul dimensiunii psihologice se înscriu
abord rile cognitiviste, respectiv teoriile: „omul de tiin ingenuu” (L.J. Chapman i J.P.
Chapman, 1957), „cauzalitatea fenomenologic ” (F. Heider, 1958), „inferen a coresponden ei”
(E.E. Jones i C. Wortman, 1973), „covarian a” (H.H. Kelley, 1967), „lene ul cognitiv” sau
„gândirea euristic ” (S.T. Fiske i P.W. Linville, 1980). Nici una dintre teoriile enumerate nu
explic integral mecanismele de formare a opiniilor la nivelul indivizilor. Cosider m totu i c
teoria „lene ul cognitiv”, care explic procesul de construire a opiniilor prin utilizarea
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„schemelor”, „scripturilor” i „euristicilor”, aproximeaz cel mai bine respectivul proces. În
desf urarea în continuare a cercet rii, vom exploata sugestiile teoriei lui Susan T. Fiske, i Patty
W. Linvile (1980).
În ceea ce prive te impactul public rii sondajele de opinie cu procesele de formare a opiniei
publice, se accept cvasiunanim c fenomenul este real, dar rezultatele cercet rilor sunt
contradictorii (D.W. Fleitas, 1971; A.C. Gunther et al., 2001; R.B. Mayeeson i R.J. Weber,
1993; A. Merhabian, 1998; J.M. Miller i J.A. Krosnick, 2000; R. Navazio, 1977), punându-se
în eviden atât un efect de „regrupare în jurul celui învins” (underdog effect), cât i un efect de
„regrupare în jurul înving torului” (bandwagon effect). Efectul de „regrupare în jurul persoanei
învinse” a fost examinat de N.C. Meier i H.W. Sanders (1996) înc la jum tatea secolului trecut,
în timp ce efectul de „regrupare în jurul înving torului” a dobândit consisten mai recent, odat
cu formularea de c tre Elisabeth Noelle-Neumann (1974, 1980, 1984) a teoriei „spirala t cerii”.
În ara noastr nu s-au f cut cercet ri privind cele dou efecte, dar s-au formulat acuze de
manipulare a electoratului prin publicarea rezultatelor sondajelor politice preelectorale. Pentru
prima dat am realizat un experiment cu scopul de a m sura cele dou efecte. Vom prezenta i
comenta rezultatele experimentului, f r îns a ne permite s facem generaliz ri, i vom schi a
câteva observa ii referitoare la modul în care au fost preluate în presa scris în cursul anului 2003
sondajele de opinie public .
Cei mai mul i dintre criticii sondajelor de opinie se refer la faptul c publicarea
rezultatelor privind popularitatea candida ilor poate influen a, în mod decisiv, distribu ia
ulterioar a voturilor. Aceasta pentru c actorii sociali î i doresc s se asocieze partidului sau
candidatului înving tor sau cel pu in creditat cu ansele cele mai mari de câ tig. Efectul a fost
numit de cercet tori bandwagon, ca tendin oamenilor de a adopta punctul de vedere majoritar,
înregistrându-se i efectul complementar de underdog, atunci când publicarea preferin elor
majorit ii îi determin pe actorii sociali s adopte punctele de vedere ale minorit ii, orientândui op iunile electorale spre candidatul cu cele mai mici anse de câ tig.
Aceste dou efecte suscit un interes tiin ific deosebit, pentru c ele pot afecta predic iile
realizate de ce cercet torii în domeniul opiniei publice i pot compromite acurate ea sondajelor
de opinie. Mai mult, dac distribu ia opiniei publice se conduce dup legea profe iei
autorealizatoare (R. Merton, 1948), atunci multe dintre modelele statistico-matematice de care
uzeaz speciali tii în domeniu devin anacronice. Efectul de regrupare în jurul câ tig torului sau,
dimpotriv , în jurului celui învins sunt importante în definirea rolului sondajelor de opinie
public i a rela iei lor cu sfera politic . Dac cei care realizeaz sondaje de opinie pot schimba
soarta alegerilor, prin simpla lor publicare, atunci ace tia, i institu iile pe care le reprezint pot
avea un rol cheie în negocierile din sfera politic , sigur dep rtându-se în felul acesta de
neutralitatea valoric cerut de o abordare strict tiin ific a opiniei publice.
Eviden e empirice privind efectul bandwagon i respectiv underdog
De i cele dou efecte sunt atent discutate în literatura de specialiate (vezi P. Lasarsfeld, B.
Berelson i H. Gaudet 1944/2004), exist relativ pu ine ini iative de a le cerceta. În timp ce P.
Lazarsfeld et al. vorbesc de faptul c aproape 42 la sut dintre responden ii americani
men ioneaz publicarea sondajelor de opinie ca surs de inspira ie a definitiv rii propriilor
op iuni de vot, al i autori vorbesc doar de influen a rezultatelor sondajelor asupra celor indeci i
i vehiculeaz procente mai modeste a celor care î i schimb îm mod real opinia la aflarea
rezultatelor sondajelor (în jur de 6 la sut ). Dac la nivelul anilor 1944-1948 cercet torii
americani indicau c majoritatea responden ilor cunosc sondajele de opinie, au încredere c ele
sunt un lucru bun i de asemenea, cred în corectitudinea predic iilor acestora ( E. Goldman,
1944), este interesant de v zut ast zi, în contextul autohton, dac astfel afirma ii se men in. F r
îndoial c influen a public rii rezutatelor sondajelor de opinie asupra distribu iei voturilor se
leag i de reputa ia sondajelor de opinie în general i de gradul în care indivizii le atribuie
corectitudine i lips de partizanat politic.
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Totu i, cele mai multe dintre cercet rile experimentale nu au produs eviden e empirice în
sprijinul efectului bandbawog, reu ind mai degrab s infirme acest teorie decât s o sus in .
Astfel, într-un studiu realizat de J. A. Laponce (1966) în care s-a înregistrat cum anume au votat
un num r de subiec i înainte i dup ce au fost informa i cum a votat amjoritatea, s-au ob inut
mai degrab eviden e în sprijinul efectului de regrupare în jurul celui învins i nici un efect e
regrupare în jurul câ tig torului. Catherine Marsh (1985) men ioneaz , de asemenea, dou studii
experimentale realizate în Marea Britanie care sus in apari ia efectului underdog în urma
inform rii subiec ilor asupra modului în care va vota majoritatea. Cercet toarea britanic sus ine
c exist i încerc ri de a aborda acest problm non-experimental, prin analiza comparativ ,
longitudinal a predic iilor sondajelor de opinie public în preajma alegerilor, raportate la
succesul real al candida ilor, care îns nu au reu it s fie foarte conving toare. J. R. Beninger
(1976) analizând comparativ rezultatele sondajelor de opinie i procentele ob inute de candida i
în urma alegerilor, între anii 1936-1972 ajunge la concluzia c primul sondaj de opinie este un
bun predictor pentru succesul unui anume candidat, vorbind despre un glacial bandwagon (un
efect de regrupare care se limiteaz la informa ia oferit de primele sondaje). Totu i, prin
utilizarea unor abord ri non-experimentale este dificil de cercetat atât apari ia efectului
bandwagon cât i al celui de underdog, tocmai pentru c influen a public rii sondajelor de
opinie asupra distribu iei ulterioare a opiniilor este dificil de izolat în acest caz. Corela ia dintre
opiniile individuale i opiniile celorlal i poate fi rezultatul multor altor factori care nu sunt direct
lega i de apari ia rezultatelor sondajelor de opinie public . A presupune c aceste modific ri se
datoreaz exclusiv cunoa terii predic iilor sondajelor de opiniei i credibilit ii acestora,
înseamna a ne hazarda i a reduce realitatea social la un lan cauzal simplu. În realitate, cele
dou efecte se pot identifica cel mai bine în studiile experimentale de laborator, cu toate limitele
de artificialitate specifice unor astfel de demersuri.
Încerc m s prezent m în continuare un astfel de experiment, realizat în condi ii de
laborator, tipic pentru modul în care efectul de bandwagon i underdog au fost studiate în
literatura de specialiatate.. Heny D. Dizney i Ronald W. Roskens, într-un studiu realizat în
1962, încearc s identifice apari ia efectului de bandwagon la un grup de 1419 studen i dintr-o
universitate american . Participan ii la acest expriment au fost distribui i în trei grupuri
experimentale, care au primit informa ii specifice. Primul grup experimentaal a primit
informa ia conform c reia un sondaj realizat la nivel na ional l-a credidat pe Kennedy cu 55 de
procente, iar pe Nixon cu 40 procente, 5 la sut dintre americani fiind indeci i, apoi subiec ii
erau ruga i s - i exprime propriile op iuni de vot. Subiec ii din grupul al doilea experimental au
primit informa ia comform c reia Nixon a fost creditat cu 55 de procente si Kenned cu 40 de
procente i apoi au fost ruga i sa- i exprime op iunile de vot. Subiec ilor din grupul de control li
s-a cerut doar s - i exprime op iunile de vot, f r nici o informa ie cu privire la rezultatele
sondajelor de opinie. Experimentul nu a putut surprinde efectul de bandwagon sau de underdog.
Cercet torii americani au concluzionat c informa iile transmise prin publicarea sondajelor de
opinie nu sunt de natur s modifice op iunile individuale: „dac efectele bandwagon sau
underdog opereaz în realitate, probabil c aceasta se întâmpl la un procent foarte mic din
popula ie. Este îns posibil ca informa ia transmis de sondajele de opinie i publicat în pres s
încurajeze neparticiparea la vot” (1962, 113). Problema efectului sondajelor de opinie asupra
particip rii la vot nu face obiectul acestui articol, totu i ea merit considerat i analizat ,
probabil, într-un efect separat i similar celor de bandwagon i de underdog.
De ce nu s-au ob inut eviden e experimentale privind efectul bandwagon?
În fa a cercet rilor prezentate mai sus este firesc s ne întreb m dac aceste efecte exist i pot fi
sus inute prin date de cercetare. Catherine Marsh (1985) are câteva ipoteze pentru care studiile
experimentale de tipul celor prezentate mai sus nu au avut sor i de reu it . Prelu m câteva din
ipotezele cercet toarei britanice, la ale c rei puncte de vedere subscriem i noi:
1. De cele mai multe ori cercet rile pentru demonstararea efectului de regrupare în jurul
câ tig torului/ versus celui învins au avut în vedere exclusiv tematica politic . Este adev rat c
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cele mai multe dintre sondajele publicate în pres dezvolt subiecte politice, îns acest sfer nu
este singura în care indivizii pot fi influen a i de p rerea majoritar . Am putea spune c aceast
sfer este una destul de sensibil diferitelor influen e, datorit mizei pe care o antreneaz i este
greu de izolat influen a unei anume cauze, chiar în condi ii de laborator.
2. Cercetarile experimentale s-au centrat pe surprinderea diferen elor dintre grupurile
exerimentale, supuse unor inform ii diferite, i mai pu in sau chiar deloc asupra diferen elor în
interiorul grupurilor experimentale.
3. S-a pornit de la presupozi ia unui electorat nediferen iat din punct de vedere al atitudinilor
politice, înaintea prezen ei la experiment. Acesta înseamn c s-a presupus c acest efect va
func iona la fel atât pentru cei cu atitudini politice puternice, într-o direc ie sau alta cît i pentru
cei indeci i sau cu opinii slab conturate.
4. Este suprinz tor c cele mai multe dintre studiile privind efectul de regrupare nu au încercat
s dezvolte mai multe secven e experiementale, controlând astfel pentru opiniile subiec ilor
înaintea cercet rii propriu-zise. Derularea unor astfel de experimente în sec iuni exprimentale i
surprinderea schimb rii atitudinale ar fi fost o modaliate mai bun de a pune în eviden cele
dou efecte.
5. Opera ionalizarea efectelor de bandwagon i a celor de underdog are în vedere
considerearea celor dou concepte ca statice. În realitate indivizii nu se raporteaz tot timpul la
ceea ce ei cred ca voteaz moajoritatea la un moment dat ci la trendul perceput, la evolu ia
opiniilor majorit ii
6. Toate aceste studii se situeaz în paradigma media puternic
i ignor paradigma
complementar , agenda-setting. Este posibil ca sondajele de opinie s nu dea numai informa ii
despre ce gânde te majoritatea ci s creeze o impresie a indivizilor despre ceea ce ei gândesc cu
adev rat. Cu alte cuvinte, publicarea rezultatelor sondajelor de opinie poate avea un efect de
înt rire i con tientizare a propriilor opinii, mai degrab decât unul de schimbare atuitudinal .
O posibil paradigm experimental pentru studierea efectului de regrupare
Pentru a r spunde criticilor formulate, Catherine Marsh a proiectat un experient care um re te
testarea influen ei datelor publicate, ale unui sondaj de opinie asupra modific rii opiniei
subiec ilor cu privire la interzicearea avorturilor. Cercet toarea britanic a c utat s evite tema
politic
i a ales un subiect despre care opinia public era cristalizat , la momentul respectiv.
Mai mult C. Marsh a pretestat nivelul de cunoa tere a opiniilor majorit ii cu privire la
problema avorturilor, în rândul studen ilor participan i la expriment. A selectat pentru
experiment întreb rile la care studen ii nu putuser indica în mod corect de ce parte se situa
opinia majoritar , considerându-le doar pe acestea proprii unui astfel de experiment.
Pentru a r spunde criticii privind opera ionalizarea necorespunz toare a conceptului de
bandwagon, s-au folosit patru condi ii experimentale: dou în care se prezentau rezultatele
privind distribu ia datelor unui sondaj de opinie (dup modelele de cercetare consacrate anterior)
i alte dou în care erau prezentate evolu ii ale opiniei publice (trendul opiniei majoritare).
Astfel, subiec ii din dou grupuri experimentale, dup ce au declarat propriile op iuni în leg tur
cu problema avorturilor, au primit informa ii despre datele unui sondaj de opinie cu privire la
politica avorturilor, suprinz nd starea de moment a opiniilor majoritare/minoritare: unui grup i sau transmis informa ii conform c rora majoritatea celor intervieva i au fost de p rere c politica
în domeniul avorturilor s fie astfel încât s înlesneasc aceast practic ; iar celuilalt grup i s-au
transmis informa ii conform c rora majoritatea a asus inut în sprirea politicii avorturilor.
Procedura s-a repetat pentru celelalte dou grupuri experimentale, cu excep ia faptului c acestea
au fost confruntat cu informa ii privind evolu ia (trendul) opiniei majoritare privind politica
avoturilor. Experimentul a ar tat c informa iile despre evolu ia opiniei majoritare au avut
influen asupra schimb rilor opiniilor individuale, în sensul dat de sintagma bandwagon effect,
dar informa iile statice, care reflectau distribu ia opiniilor la un moment dat, reflectat într-un
sondaj de opinie pe trema avorturilor, nu a generat modific ri semnificative în cadrul opiniilor
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grupurilor experimentale considerate. Concret, cu 9 procente mai mul i subiec i au exprimat o
opinie mai permisiv cu privire la practica avorturilor, 3 procente mai mu i subiec i au declarat
c nu doresc nici o schimbare în legea actual i 12 procente mai pu ini s-au declarat în favoarea
unei legi mai stricte, când li s-a spus c evolu ia opiniei majoritare este într-o direc ie care
favorizeaz o politic mai permisiv (1985, 63). În ceea ce prive te corelarea acestui efect de
regrupare cu atitudinea ini ial a subiec ilor, între cei care sus ineau politica liberaliz rii
avorturilor înainatea derul rii experimentului, efectul prezent rii evolu iei opiniei majoritare spre
o direc ie pemisiv , se manifest prin polarizarea opiniilor ini iale i schimbarea lor de la o
atitudine de neimplicare c tre o atitudine de permisivitate. În creea ce prive te grupul care nu
sus inea politica avorturilor înaintea derul rii experiementului, efectul prezent rii unui trend
majoritar permisiv, s-a manifestat în direc ia unei neimplic ri (neutralit i a opiniei), în sensul ca
s-a m rit procentul celor care au r spuns c ar dori ca „legea privind avorturile s r mân a a
cum este”. Experimentul are menirea de a explica cum se produce fenomenul de bandwagon în
func ie de atitudinile preliminare ale subiec ilor fa de problema cercetat i mai ales de a
demonstra cum anume au e uat studiile anterioare s demonstreze prezen a efectului: cum
modific rile atitudinilor participan ilor în func ie de informa iile primite sunt atât de la dreapta
la stânga cât i de la stânga la dreapta, în func ie de atitudinile dezvolatate aprioric de subiec i, la
nivelul total al e antionului, efectul nu apare ca fiind semnificativ. Totu i, luarea în considerare a
subgrupurilor, a diferen elor inter i intra-grupale este de natur s pun în eviden efectul de
regrupare.
Experimentul a ar tat, de asemenea, c cei indeci i sunt afecta i de efectul de regrupare,
a a cum era de a teptat. (vezi P. Lasarsfeld, B. Berelson i H. Gaudet 1944/2004). Totu i i cei
ale c ror opinii sunt par ial cristatizate sunt afecta i aproape în aceea i m sur . Cei care „sunt de
acord” sunt cei mai afecta i de prezentarea unui curent de opiniei care evolueaz în sens contrar,
mai mult decât cei care „sunt foarte de acord” sau decât cei care „sunt nici de acord, nici
împotriv ”. Cel mai afectat grup este îns cel care declar c este „foarte împotriva liberaliz rii
avorturilor”. Atunci când sunt confrunta i cu un trend majoritar restrictiv, 26% mai mul i
exprim opinii mai restrictive, sugerând ideea c informa iile despre evolu ia opiniei majoritare
sunt, mai degrab , definitorii pentru afirmarea i înt rirea propriilor opinii. Probabil, afirm
Catherine Marsh, unul dintre cele mai importante mobiluri ale exprim rii propriei opinii este
percep ia c evolu ia opiniei majoritare „se mi c ” în aceea i direc ie. Acest fenomen ar putea fi
explicat fie prin aceea c subiec ii care nu sunt siguri pe ceea ce simt/cred au nevoie de a se
compara cu ceilal i pentru a- i înt ri propriile opinii sau, din contr , c doar cei care nu sunt
interesa i prea mult de subiectul dezb tut, sunt i cei c rora nu le pas de dvolu ia opiniilor
majoritare. Aceast din urm explica ie ne-ar conduce la ideea c efectul de bandwagon nu
apare în special la cei indeci i (de i nu putem nega c ace tia reprezint o categorie susceptibil
la multiple influen e) ci mai ales la nivelul celor c roara le pas de subiectul dezb tut i de cum
anume se v d ei în ochii celorlal i. Este o nou intepretare a modelului spiralei t cerii care
merit luat în considerare.
O asemenea abordare p r ste te paradigma influen ei persuasive a media i se intergreaz
mai degrab într-una a fluxului comunic rii in doi pa i, în care fenomenele de regruapre sub
influen a media sunt v zute mai degrab dintr-o perspectiv psihosociologic , a afirm rii eului
public i a importan ei ca oamenii s primeasc acceptarea celorlal i în chestiuni care sunt
definitorii pentru sinele construit.
În luna mai 2004, conform proiectului de cercetare, am realizat un experiment pentru a
testa rela ia dintre cunoa terea rezultatelor sondajelor de opinie public i inten ia de vot
declarat .
Designul experimental. Un num r de 221 de studen i din anul I de la Facult ile de Sociologie
i Asisten Social (Universitatea Bucure ti) i de la Facultatea de Comunicare i Rela ii
Publice (SNSPA) au fost împ r i i în trei grupuri experimentale: Grupul A = 80 de studen i,
Grupul B = 72 de studen i i Grupul N = 69 de studen i. Cele trei grupuri experimentale erau
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omogene din punctul de vedere al nivelului de instruc ie i comparabile sub raportul
caracteristicilor socio-demogrtafice. Din totalul subiec ilor investiga i, 140 (63,3%) aveau vârst
de pân la 20 de ani; 26 (11,8%) au declarat c sunt înscri i în diferite partide sau forma iuni
politice i 79 (35,7%) c au simpatii politice. Cele mai multe persoane investigate (nou din
zece subiec i) aveau domiciliul stabil în urban (în Bucure ti sau într-un alt ora ) i aproximativ
zece la sut aveau domiciliul stabil în rural.
Ipotezele. În cercetarea experimental am urm rit s test m urm toarele ipoteze:
1) Dac aleg torii sunt informa i c o personalitate politic ob ine în sondajele de opinie public
un scor mic, atunci ei se regrupeaz în jurul acesteia (underdog effect).
2) Dac aleg torii sunt informa i c o personalitate politic ob ine în sondajele de opinie public
un scor mai mare, atunci se regrupeaz în jurul aceszteia (bandwagon effect).
Rezultatele experimentului. Pentru a testa cele dou ipoteze am formulat diferit întreb rile nr.
6, 7, 8, 9 i 11 pentru fiecare dintre cele trei grupuri experimentale (Anexa). În grupul
experimental A subiec ii erau informa i c majoritatea cet enilor din România – conform unor
date fictive din Barometru de opinie public , aprilie 2003) – apreciaz c actualul guvern
conduce ara PROST i FOARTE PROST. Persoanelor din grupul experimental B li se spunea c
majoritatea cet enilor apreciaz c actualul guvern conduce ara FOARTE BINE i BINE, iar
celor din grupul experimental N nu li se f cea nici o precizare în leg tur cu opiniile celorlal i.
În grupul experimental A, un num r de 31 de persoane (38,8% din totalul grupului) au
apreciat c actualul guvern conduce ara FOARTE BINE i BINE, iar în grupul experimental B
au f cut o astfel de aprecire 40 de persoane (55,6% din totalul grupului). În grupul experimental
N, când nu li s-a comunicat subiec ilor rezultatele fictive din Barometru de opinie public , 28 de
persoane (40,6% din totalul grupului) au apreciat c actualul guvern conduce ara FOARTE
BINE i BINE. Comparând datele din cele trei grupuri experimentale, rezult c informarea
subiec ilor despre op iunile din sondajele de opinie public a influen at exprimarea propriilor
opinii. Cea mai semnificativ schimbare s-a produs în sensul regrup rii în jurul înving torului
(grupul experimental B, comparativ cu grupul experimental N).
Efectul regrup rii în jurul înving torului a fost pus în eviden – a a cum s-a v zut – în
leg tur cu aprecierea unui mod de a ac iona (conducerea rii). Se întâmpl acela i lucru când se
are în vedere o personalitate politic ? Analiza distribu iei r spunsurilor la întreb rile nr. 8 i nr.
9, ne conduce la concluzia c efectul regrup rii în jurul înving torului nu func ioneaz când se
face referire la personalit ile politice. Subiec ii din grupul experimental B au fost informa i c în
Barometru de opinie public 45 la sut dintre persoanele intervievate au FOARTE MULT i
MULT încredere în Adrian N stase. Comparativ cu grupul experimental N, propor ia celor din
grupul experimental B care au declarat c au FOARTE MULT i MULT încredere în Adrian
N stase este cu ase la sut mai mare. Totu i, când subiec ii de experiment (grupul experimental
A) erau informa i c 45 la sut dintre persoanele intervievate într-un sondaj de opinie public au
declarat c au FOARTE MULT
i MULT încredere în Theodor Stolojan, 29 la sut au
declarat c i ei au FOARTE MULT
i MULT în Theodor Stolojan, aceea i propor ie
înregistrându-se i la grupul experimental N. Se pare deci c în cazul personalit ilor politice
apari ia efectului regrup rii în jurul înving torului este probabil .
Cum ac ioneaz efectul regrup rii în jurul înving torului (bandwagon effect) în cazul
partidelor i alian elor politice? Datele din experiment ne conduc i de aceast dat la concluzia
c apari ia efectului regrup rii în jurul înving torului este doar probabil . În grupul experimental
A , 26,3% ar vota Alian a PD+PNL+PN -CD dac duminica viitoare ar avea loc alegeri
parlamentare, comparativ cu 27,5% cât s-a înregistrat în grupul N. Diferen a pare a fi statistic
nesemnificativ . Cu referire la PSD, când nu s-a oferit nici o informa ie din Barometru de opinie
public (grupul experimental N), 15,9 la sut din subiec i au declarat c ar vota acest partid dac
duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. În grupul experimental B propor ia celor care
au f cut o astfel de declara ie a fost de 26,4 la sut , diferen a fiind – foarte probabil –
semnificativ statistic.
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În experimentul nostru, efectul regrup rii în jurul persoanei învinse (underdog effect) a
ap rut în leg tur cu aprecierea activit ii actualului guvern i cu inten ia de vot, dar nu i în
leg tur cu personalit ile politice. În grupul experimental A, 35 la sut au opinat c actualul
guvern conduce ara PROST i FOARTE PROST, comparativ cu 46 la sut cât reprezint
propor ia celor din grupul experimental N care au f cut o astfel de declara ie. Efectul regrup rii
în jurul persoanei învinse nu apare nici când experimental este pus în discu ie persoana lui
Adian N stase, nici când este vizat persoana lui Theodor Stolojan. Acest efect se pare c
ac ioneaz , totu i, în leg tur cu partidele politice.
Concluzii
Pe baza experimentului realizat pot fi formulate unele concluzii:
1) Publicarea rezultatelor din sondajele de opinie în presa scris influen eaz opiniile
electoratului.
2) Rezultatele din sondajele de opinie sunt prezentate selectiv în presa scris , cu scopul
persuasiunii maselor.
3) Efectul regrup rii în jurul înving torului (bandwagon effect) apare în leg tur cu activitatea
guvernului i cu inten ia de vot a partidelor sau alian elor politice, dar nu totdeauna i în leg tur
cu personalit ile politice.
4) Efectul de regrupare în jurul persoanei învinse (underdog effect) apare apare în leg tur cu
activitatea guvernului i cu inten ia de vot a partidelor sau alian elor politice, dar nu i în leg tur
cu personalit ile politice.
5) Efectul regrup rii în jurul înving torului pare a fi mai puternic decât efectul regrup rii în jurul
persoanei învinse.
Datele experimentului sus in ipotezele conform c rora efectele bandwagon i underdog
se manifest i în cazul prezent rii unor informa ii statice referitoare la un mod de a ac iona
(conducerea rii). Rezultatul confirm faptul c în raport cu activitatea guvernului, indivizii se
raporteaz la parerile celorlal i opiniile individuale regrupându-se în jurul opiniei majoritare. O
direc ie de continuare a studiului o constituie testarea efectului influen ei informatiilor dinamice
(prezentarea trendului opiniei majorit ii) asupra opiniilor individuale. Studiul de fa a a urm rit
doar testarea influen ei informa iilor statice. O ipotez ce urmeaz ce urmeaz a fi testat este
influen a prezent rii informa iilor dinamice asupra efectelor de regrupare (in jurul învingatorului
i invinsului) a opiniilor individuale, atât în cazul evalu rii unor moduri de a actiona, cât i în
cazul evalu rii personalit ilor politice.
Summary
THE BANDWAGON EFFECT VERSUS THE UNDERDOG EFFECT. EXPERIMENTAL RESEARCH

The article presents a way to test the bandwagon effect and the underdog effect based on an
experimental approach. The underdog effect appeared only in relation to the government activity’
evaluation and to the party vote behavior but the results showed no significance in relation to the
political candidates vote intention. The bandwagon effect proved to be much stronger than the
underdog effect, when using data from public opinion surveys.
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ANALIZA REPREZENT RII SOCIALE A LIDERILOR.
O ABORDARE STRUCTURAL
Mihai leahti chi, doctor în psihologie, doctor în pedagogie, conferen iar universitar
Dispunând de prestigiu i putere, liderii au înalta misiune de a da consisten i sens
existen ialului colectiv. În lipsa lor, to i noi – aduna i în societ i, na iuni, comunit i,
organiza ii sau/ i grupuri mici – ne-am fi pr bu it într-un neant incomensurabil. A a cum
remarc – într-un limbaj plastic – S.R. Covey [4], liderii stabilesc dac scara ascensiunii
umane este a ezat pe peretele potrivit. Închipui i-v , ne îndeamn acest cunoscut
psihosociolog american, ni te indivizi care î i croiesc drum prin jungl cu unelte de t iat
crengile. Evident, cei care taie p durea, cur ind-o, nu sunt altcineva decât executorii, adic
acea parte a echipei c reia îi revine rezolvarea problemei. Unde sunt, îns , cei care au
formulat problema? Ei, spune autorul invocat, se afl în spatele executorilor, ascu indu-le
acestora uneltele, scriind manuale de strategii i procedee, controlând programele de înt rire
a mu chilor, prezentând tehnologii îmbun t ite, fixând timpul de lucru, precum i
programele de compensa ii pentru cei care mânuiesc ustensilele. Chema i s vad drumul
cel bun, liderii, conchide S.R. Covey, sunt acei care se urc pe cel mai mare copac,
cerceteaz cu aten ie împrejurimile i exclam : “Nu înaint m corect!”
Precum s-a constatat nu o singur dat , orice succes al liderilor – oricât de mic ar fi –
este strâns legat de maniera în care ei sunt percepu i de c tre public. Eficacitatea fiec ruia
dintre favori ii puterii – estimeaz , în context, J.L. Gibson, S.M. Ivancevich i J.H.
Donnelly [5] – se edific în func ie de satisfac iile pe care ace tia le pot oferi mul imilor
angajate în activit i. Indubitabil, rolul liderului este unul infinit de complex, el asociindu-se
necontenit cu nucleul unui set multicolor de presiuni i a tept ri [3].
Cum poate fi asigurat o bun cunoa tere a modului în care liderii sunt percepu i de
c tre mase?
Un aport substan ial – dac nu chiar decisiv– la formularea unui r spuns optim îl poate
aduce, credem, conceptul de reprezent ri sociale. Reprezent rile sociale, aceste „grilaje de
decodare i interpretare a cotidianului” [1] situate în centrul „conflictului dintre individ i
societate” [10], au constituit dintotdeauna o ma in rie planturoas de fasonare a chipurilor
de zei. Înmul indu-se i circulând perpetuu în ambient, acestea alimenteaz entuziasmul i
pasiunea celor mul i, f cându-i s tie cum i sub îndrumarea cui au de mers mai departe.
Dac ar fi posibil ca la un moment dat soiul vizat de reprezent ri sociale s se împu ineze
de-a binelea sau s dispar cu totul, masele ar c dea, irefutabil, într-o stare de alert . Acum,
ele n-ar ti care e rostul vie ii i unde acesta trebuie în genere c utat.
Extrem de important din perspectiva cunoa terii legit ilor de convie uire uman ,
fenomenul reprezent rii colective a liderilor poate fi i trebuie examinat prin mai multe
metode sau/ i tehnici de sorginte psihosociologic . În aceast ordine de idei, este cazul s
amintim de interviul-anchet , studiul de caz, analiza de con inut (cu abord ri de factur
lexicometric , sociosemantic i propozi ional-predictiv ), inducerea scenariului ambiguu,
harta asociativ , ancheta de teren sau/ i ecua ia Schemelor Cognitive de Baz (ecua ia
SCB). Ultima dintre c ile enun ate mai sus pare s constituie expresia unui instrument
interven ionist avansat (dac nu în plan global, atunci – cel pu in – la nivel de formalizare).
Marele merit al modelului eviden iat, înclin s cread mai mul i speciali ti în materie de
cogni ie social [6, 8, 9], rezid în capacitatea lui de a oferi o viziune ampl asupra
structurii câmpului reprezenta ional, o panoram expres înglobând atât elementele din care
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este constituit structura dat , cât i multiplele rela ii existente între aceste elemente(*.
Dispunând de un loc aparte în contextul cercet rii reprezent rilor sociale, ecua ia SCB
permite reperarea nucleelor centrale ale lor de o manier economic i elegant .
Axându-se pe faptul c reprezent rile sociale, redând un proces, sunt constituite din
elemente interdependente, ecua ia SCB asigur , esen ialmente, o abordare structural
multiaspectual a soiului nominalizat de percepere a lumii. Or, vom recunoa te, anume
aceast abordare, i nu cea legat de interpretarea reprezent rilor sociale ca fiind doar
produsul unei activit i mentale, ne poate ajuta s p r sim „terenul cazurilor particulare i
s punem în eviden invarian ii care, o dat identifica i, ar putea explica modul în care
surprindem ambientul” [6].
În principiu, ecua ia SCB porne te de la trei premise [9]:
a) indivizii investiga i asociaz doi itemi lexicali (cuvinte sau sintagme) prin intermediul
unui operator (conector) de rela ie potrivit schemei: item inductor operator item indus (sau,
într-o variant prescurtat , A c B unde A = itemul inductor, B = itemul indus, iar c =
operatorul/conectorul de rela ie);
b) operatorii (conectorii) alc tuiesc un num r finit, ei putând fi identifica i i formaliza i;
c) operatorii (conectorii) se organizeaz în familii stabile numite „scheme”.
Tripletul A c B, aten ioneaz partizanii ecua iei [12], este orientat (de la A spre B), el
tinzând s defineasc un aspect concret al lui A. Condi ia necesar i suficien
pentru ca dou aspecte ale unui anume element al reprezent rii s fie diferite este
ca cel pu in unul dintre celelalte dou elemente ale tripletului s fie diferite.
Astfel, (A c B) difer atât de (A c' B), cât i de (A c D).
Dac avem, spre exemplu, c A = lider performant, B = charism , c = operator de incluziune, iar
c' = operator de atribuire/evaluare, atunci reliefarea celor dou aspecte ale itemului
inductor poate lua forma:
(A c B): liderul performant ( ine de tipii cu) charism ;
(A c' B): liderul performant (este cea mai considerabil expresie a tipilor cu) charism .

În cazul gândirii sociale, precum se tie, o rela ie dintre dou elemente poate fi
multicalificat , adic are ansa de a fi definit simultan în mai multe feluri. A i B fiind
constante, indivizii pot recunoa te pe parcurs mai mul i operatori care combin /leag aceste
dou elemente i care, totodat , nu se înl tur mutual. Faptul c una i aceia i rela ie dintre
dou elemente poate acoperi – în gândirea social – mai mul i operatori califica ionali ce nu
se exclud reciproc poate permite identificarea c torva tipuri de ecua ii SCB apte s asigure
m surarea reprezent rii sociale a liderilor. Dintre acestea, potrivit anali tilor [6], drept cel
mai productiv se arat a fi tipul de ecua ie SCB [19/2]. În cazul lui, operatorii meni i s
caracterizeze rela iile dintre elementele reprezent rii sociale a liderilor vor fi în num r de
19, iar respectivele scheme cognitive de baz vor fi în num r de 2. Aceste scheme se vor
numi SCB Praxis i SCB Atribuire. Simbolul conven ional al fiec rui operator va lua forma
unei trigrame.
(*

Reprezentarea social , vom aminti, manifest dou componente: func ional i normativ . Componenta
func ional include elementele utile ac iunii, iar cea normativ – elementele utile judec ii i evalu rii [2].
Pornind de la aceasta, dou sau mai multe reprezent ri sociale se aseam n sau se disting dac – i numai
dac ! – se aseam n sau se disting elementele din care ele sunt constituite.
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Schema SCB Praxis este chemat s scoat în profil componenta func ional a
câmpului reprezenta ional reunind operatorii centra i pe expunerea/descrierea ac iunii.
Organizându-se conform formulei Actor X Ac iune X Obiect X Instrument, schema de fa
permite elementelor sale constituente s se combine dou câte dou conturând în final 12
rela ii de tip formalizat.
Scurt caracterizare a operatorilor modelului SCB Praxis
(dup A. Gruev-Vintil [6])
Operatorul: trigram
*

TIL :
OUT:
AOU:
OPE:
TRA:
UTI:
ACT:
OBJ:
UST:
FAC:
MOD:
AOB:

i defini ie formalizat

Expresia standard

se refer la actorul care folose te instrumentul
A
se refer la ac iunea al c rei instrument este A
se refer la obiectul c ruia i se aplic
instrumentul A
se refer la ac iunea realizat de actorul A
se refer la obiectul c ruia i se aplic ac iunea
realizat de actorul A
se refer la instrumentul folosit de actorul A
se refer la actorul ac iunii A
se refer la obiectul c ruia i se aplic ac iunea
A
se refer la un instrument folosit în ac iunea
A
se refer la actorul ce folose te instrumentul
A
se refer la o modalitate de ac iune asupra
obiectului A
se refer la instrumentul aplicat obiectului A

A este folosit de B
A se folose te în vederea ob inerii lui B
A este un instrument care poate fi aplicat lui B
A face/produce B
A are o ac iune asupra lui B
A folose te B
B este cel care face/produce A
A este o ac iune care se aplic sau poate fi
aplicat asupra lui B
Pentru a face sau a ob ine A, se folose te B
B este cineva sau ceva (o persoan , o institu ie
etc.) care ac ioneaz asupra lui A
B indic o ac iune care se poate face asupra unui
A
B este un instrument care poate fi folosit
asupra/în cazul lui A

Iat cum, bun oar , se prezint în contextul SCB Praxis aser iunea gen „Liderul performant
guverneaz masele prin for a cuvântului”:
• actor OPE ac iune (lider performant OPE a guverna) i simetric ei ac iune ACT actor (a
guverna ACT lider performant);
• actor TRA obiect (lider performant TRA masele) i simetric ei obiect FAC actor (a
guverna FAC lider performant);
• actor UTI instrument (lider performant UTI for a cuvântului) i simetric ei instrument
TIL actor (for a cuvântului TIL lider performant);
• ac iune OBJ obiect (a guverna OBJ masele) i simetric ei obiect MOD ac iune (masele
MOD a guverna);
• ac iune UST instrument (a guverna UST for a cuvântului ) i simetric ei instrument OUT
ac iune (for a cuvântului OUT a guverna);
• obiect AOB instrument (masele AOB for a cuvântului) i simetric ei instrument AOU
obiect (for a cuvântului AOU masele).

*

Aici i mai departe (în tabelul urm tor), trigramele vor apare în versiunea original (francez ), fapt ce deriv
din tendin a majorit ii speciali tilor axa i pe problematica SCB de a face ca respectivele publica ii s fie cât
de cât coerente în plan interna ional.
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Schema SCB Atribuire, la rândul ei, are menirea de-a pune în eviden

componenta

normativ a câmpului reprezenta ional prin reunirea a apte operatori ap i s defineasc
raporturile existente dintre obiectul reprezentat i atributele lui.
Scurt caracterizare a operatorilor modelului SCB Atribuire
(dup A. Gruev-Vintil [6])
Operatorul: trigram

i defini ie formalizat

CAR:
FRE:

se refer la un atribut permanent al elementului A
se refer la un atribut frecvent al elementului A

SPE:
NOR:
EVA:
COS:
EFF:

se refer
se refer
se refer
se refer
se refer
scop

Expresia standard

la un atribut ocazional al elementului A
la un atribut normativ al lui A
la un atribut evaluativ al lui A
la un predicat cauzal
la un predicat de consecin , de efect sau de

A se caracterizeaz întotdeauna prin B
A se caracterizeaz frecvent/adesea
prin B
A se caracterizeaz uneori/eventual prin B
A trebuie s aib tr s tura B
B evalueaz /m soar pe A
A este cauzat de B
A are ca efect pe B

Revenind din nou la chipul liderului performant, am putea oferi urm toarea gril de
interpretare a acestuia în varianta SCB Atribuire:
liderul performant CAR empatic
liderul performant FRE pragmatic
liderul performant SPE profet
liderul performant NOR onest
liderul performant EVA adorabil
liderul performant COS charism
liderul performant EFF succes

Din punct de vedere procedural, aplicarea ecua iei SCB [19/2] cuprinde trei etape
distincte [6, 9, 12]:
a) etapa asocierii libere: indivizilor investiga i li se prezint un item inductor (I)
c ruia trebuie s i se asocieze 3 cuvinte sau sintagme (r spunsurile induse R1, R2 i R3).
Exemplu: lider performant (I) = m rinimos (R1), ata abil (R2), competent (R3);
b) etapa justific rii r spunsurilor: indivizii investiga i explic în scris (trei fraze, cel
mult) de ce au dat curs r spunsurilor asociative R1, R2, R3. (Potrivit mai multor speciali ti în
materie de reprezent ri sociale, aceast

etap

trebuie considerat

ca fiind extrem de

important . Motivându- i punctul de vedere, ei indic c în momentul asocierii verbale
indivizii nu sunt con tien i de operatorul ce le determin r spunsul. Altfel spus, ceea ce este
clar pentru indivizi este r spunsul pe care ace tia îl dau, nu îns

i procesele cognitive ce l-

au generat. Spre binele cercet rii, etapa de justificare îi oblig , într-un fel, pe indivizi s
expliciteze i s verbalizeze aceste procese);
c) etapa analizei rela iilor dintre itemul inductor (I) i r spunsurile induse (R1, R2, R3). La
acest moment, indivizilor investiga i li se prezint , pentru început, cei 19 operatori sub
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forma unor expresii standard. Mai apoi, ei sunt ruga i s aleag între da, nu sau poate,
expresia standard traducând o rela ie care, dup cum consider ei, se profileaz între itemul
inductor i propriul r spuns indus. Ambele opera ii, dup cum e lesne de în eles, se repet
pentru fiecare dintre cele trei r spunsuri induse.
Analiza rezultatelor înregistrate prin aplicarea ecua iei SCB [19/2] se bazeaz pe
luarea în considerare a frecven ei r spunsurilor pozitive (or, r spunsurile de acest gen
vorbesc în favoarea recunoa terii de c tre indivizii investiga i a unei anume rela ii între
inductor i r spunsul asociat lui). Activarea unui operator este cu atât mai ridicat cu cât
frecven a r spunsurilor de tip da la acest operator este mai mare. Procesul de activare a
operatorului poate fi opera ionalizat printr-un instrument special numit indice de valen [6,
7, 11, 12]. M rimea acestuia este egal cu num rul de r spunsuri tip da raportat la totalul
r spunsurilor posibile. Valen a, precum se poate observa, poate varia de la 0 la 1 (0 = nici
un r spuns da; 1 = da în cazul tuturor r spunsurilor).
În cadrul ecua iei SCB [19/2], valen a total (Vt) se va calcula dup cum urmeaz :
Vt = Num rul total de r spunsuri da / 19 operatori x 3 r spunsuri
asociative x N,
unde N reprezint num rul indivizilor supu i investiga iei.

La nivelul întregului grup, valen a total (Vt) va constitui media valen elor individuale.
Mul umit acestui fapt, tipului vizat de valen i se poate aplica – în varii situa ii de
comparare investiga ional – analiza de varian .
Calculul valen ei este posibil, bineîn eles, i atunci când oper m cu SCB Praxis sau SCB
Atribuire. În primul caz, stabilirea valen ei praxis (Vp) se va produce astfel:
Vp = Num rul total de r spunsuri da (la cei 12 operatori SCB Praxis) / 12 operatori x 3
r spunsuri asociative x N

În cel de-al doilea caz, formula de calcul pentru valen a atribuire (Va) va lua forma:

Va = Num rul total de r spunsuri da (la cei 7 operatori SCB Atribuire) / 7 operatori x 3
r spunsuri asociative x N

Este evident c într-un câmp reprezenta ional sta ionar valorile maxime ale valen elor
praxis i atribuire se vor apropia fiecare de cota 0,5.
Caracterizând puterea de asociere a elementelor din cadrul reprezent rii sociale, valen a
poate lesne indica la rangul acestora. În mare, putem aprecia c un anume element este cu
atât mai „central”/”periferic”, cu cât valen a lui este mai mare/mic .
Summary
Social representations have always been a factor of a great importance in the
perception and promotion of the leaders. If the representations were to disappear or to be
reduced substantially at a given moment, the masses would immediately fall into a state of
alert. They would not know whom to fallow and whom to entrust with their fates in the
newly created situation.
Starting with the idea that social representations are extremely important from the
perspective of the multi-valenced exploration of the psychological segment “leadersmasses”, the present study aims to establish the most efficient way of structural analysis of
the type invoked by cognitions. Taking into consideration the contribution of a an important
number of specialists, it has been proven that the equation SCB [ 19/2 ], a representative
variant of the Model of Basic Cognitive Schemes, can fully assume this role.
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Dezvoltarea psihosocial în tinere e
Elena Losîi, doctor în psihologie, lector superior
Dezvoltarea continu pe parcursul întregii vie i, îns dezvoltarea la vîrsta adult se
deosebe te de procesul dezvolt rii în copil rie sau adolescen . Schimb rile în gîndire,
personalitate, comportament depind în m sur mai mic de vîrsta cronologic i dezvoltarea
biologic , decît de influen ele i evenimentele sociale i culturale. Schimb rile sociale i
cerin ele culturale pe parcursul vîrstei adulte pot sus ine, dezvolta sau distruge steriotipurile
comportamentale formate în anii copil riei. Este necesar de a lua hot râri, dep i greut ile
ree ind din via a cotidian . O caracteristic specific adul ilor este capacitatea de a reac iona la
schimb ri i de a se adapta la noile condi ii. Dar nu to i adul ii dezvolt , manifest m suri
identice de interac iune cu mediul, de structurare a vie ii. Aceste c i se pot deosebi considerabil,
de aceea între adul i este mai pu in comun decât între copii. Dar, cu toate acestea, în procesul
dezvolt rii adul ilor exist ceva comun. Chiar dac nu putem vorbi exact despre etapele
dezvolt rii fizice, despre stadii concrete cognitive la adul i, la ei exist caracteristici sociale
determinate de cultur , ca de ex.roluri, interrela ii condi ionate de ciclurile familiale i
profesionale. Dezvoltarea social i emo ional se asociaz , combin treptat cu schimb rile
fizice, cu cre terea volumului de cuno tin e, deprinderi, capacit i. Asupra lor influen eaz
evenimentele traumatice nea teptate, care se pot întâmpla atât în plan profesional, cît i socialcultural. Alegerea timpului pentru a a ac iuni sociale cum ar fi c s toria, na terea i educa ia
copiilor, alegerea carierei variaz la diferi i oameni, de la o cultur la alta.
Deoarece deosebirile individuale la vîrsta tinere ei sunt foarte multe în compara ie cu
cele din vîrsta copil riei, este dificil de a face periodiz ri i a determina diapazonul de vârst
doar dup criteriul anilor. De aceea savan ii au introdus no iunile de ceas biologic i norme
sociale. Ceasul biologic – o form a graficului intern, care ne permite s stabilim dac ne mi c m
pe drumul vie ii cu dep ire sau re inere. De exemplu, studentul de 45ani poate fi privit ca
întîrziat, iar un om de 35ani ce se gânde te s ias la pensie – ca un dep it. Ceasul biologic ne
permite s afl m cînd se vor înt mpla anumite evenimente în via a noastr în conformitate cu
normele culturale. Dac aceste evenimente succed mai înainte sau mai tîrziu decît erau a teptate,
noi putem suferi i ob ine mai pu in sus inere din partea semenilor decît atunci cînd noi ne
mi c m dup „grafic”. Cu alte cuvinte, ne sunt caracteristice a tept ri interne, senza ii de
încordare i presiune, legate de diverse perioade de via . De i aceste grani e uneori au baz
biologic sau psihologic (de exemplu, femeile nu pot r mîne îns rcinate dup menopauz ,
b rba ii de vîrsta înaintat nu vor s se ciocneasc cu greut ile legate de educa ia copiilor mici),
mai des sunt determinate social. De exemplu, dac observ m o pereche ce- i cuprinde copilul s u
nou-n scut, reac ia noastr va fi divers în dependen de vîrsta cuplului 20 sau 50 ani. Noi vom
în elege în mod diferit motiva ia perechii, de aceea i atitudinea noastr fa de ei va fi diferit .
Reac ia i comportamentul a teptat de la personalitate, precum i reac ia altor oameni la acest
comportament pot fi diverse, în dependen de situa ia istoric i cultural , ceea ce face mai
dificil interpretarea evenimentelor. În cercet rile ultimilor ani se vorbe te despre tergerea
perioadelor tradi ionale de via , ceea ce a dus la mobilitatea ceasului biologic. De exemplu:
Student la 50 ani, Primul copil la 60 ani.
Exist tipologii foarte numeroase privind tinere ea. Comun este faptul c întreaga
conduit este dominat de eforturi de înv are practic productiv i o puternic dorin de
autoafirmare, aspira ii de raporturi sociale. Cert este faptul c majoritatea oamenilor în aceast
perioad sunt cei mai puternici i mai s n to i decît au fost sau vor fi vre-o dat . Oamenii au o
mare satisfac ie de la cre terea energiei, puterei i rezisten ei în compara ie cu oamenii de alt
vârst . Aceasta reprezint o norm a vârstei respective. Sc derea capacit ilor fizice are loc
considerabil în situa iile critice i extremale (Troll, 1985). De exemplu: Cînd o femeie de 40 ani
este îns rcinat graviditatea se r sfrînge negativ asupra rezisten ei fizice a ei în compara ie cu
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femeia de 20-30 ani. i perioada de convalescen dup na tere poate dura mai mult. Astfel i un
b rbat de 25 ani va lucra mai u or la mai multe servicii pentru a scoate familia din criza
financiar , decât unul de 40 ani. Majoritatea culturilor scot avantaje din aceast vârst ,
organizând preg tirea profesional , internatura, doctorat etc. Obiceiurile existente în aceast
perioad de vârst (exerci ii fizice, regim alimentar, evitarea fumatului, b uturilor alcoolice) se
p streaz de cele mai multe ori i pe parcursul urm torilor ani. Mul i sportivi ating maximul
capacit ilor lor anume în aceast perioad . La vîrsta de 23-27 ani – putere maximal ating
mu chii bicepsului i tricepsului, la 20-30 ani – puterea maximal a picioarelor, a mîinilor- la 20
ani. Desigur c vârsta la care sportivii ating rezultate maximale depinde i de tipul de sport:
înot torii ating rezultate maximale în preadolescen , tenisi tii - la 20-25 ani (Shulz, 1999), golf
– la 30-40 ani, beisbol - 27-30 ani. În ultimii ani, datorit calit ii hranei, îmbun t irii metodelor
de antrenament, s-a îmbun t it forma fizic a adul ilor. Astfel, c la o vârst mai înaintat pot
demonstra rezultate mai înalte decît adul ii cu 100 ani în urm .
Exist diverse opinii referitor la grani ele de vîrst . Astfel, G. Kraig consider c vîrsta
adult timpurie cuprinde vîrsta de 18-40 ani, vîrsta adult medie – de la 40 – pîn la 60,65 ani,
iar vîrsta
adult tîrzie - de la 60 - 65 ani pân la moarte. U. chiopu marcheaz tinere ea
între 18-35 ani cu urm toarele subetape: 18-28 ani (perioada de ucenicie, stagierat; adaptarea
este profesional i familial ); 28-32 ani (perioada de implanta ie, în care se intensific
experien a profesional i se dezvolt statutul de p rinte, dat fiind faptul c apare, eventual, al
doilea copil în familie); 32-35 ani (perioada de stabilitate relativ a valorilor, conduitelor i
aspira iilor formate între timp). În continuare vom descrie mai detaliat direc iile de dezvoltare în
fiecare din aceste perioade.
Perioada 8-28 ani: Prima direc ie este de identificare primar profesional , ce se exprim prin
cunoa terea treptat a programului de munc , a sistemului de organizare, chiar i a ritmurilor
biologice (orele de somn, de mas , de odihn ) i adaptarea la acestea. Dificult ile de adaptare se
resimt mai mult ca tensiune intern i structurare a responsabilit ilor i a aspira iilor spre
acestea. Aceast perioad nu este înc rcat de responsabilit i stabile. Concomitent, pe lîng
însu irea rolurilor sociale, are loc procesul de integrare în colectiv. Tîn rul are de conturat rolul
s u profesional. Uneori, dup primii doi, trei ani are loc o rota ie sau un curs de perfec ionare, un
examen de definitivat etc. În ace ti primi ani de adaptare profesional au loc confrunt ri cu
dificult i concrete ale muncii i ob inerea unor sarcini ob te ti. Toate acestea servesc la
integrarea în procesul muncii.
A doua direc ie de solicitare a adapt rii este legat de c s torie, dup care urmeaz
adaptarea la rolul de so (so ie). C s toria reprezint oficializarea unei leg turi complexe
afective, sexuale i sociale. În cele mai numeroase cazuri c s toria este urmat de apari ia unui
copil în familie, fapt ce contureaz statutul de p rinte i adaptarea prin experien la acest rol. Se
consider c tinerii nu au o preg tire pedagogic pentru acest rol, fapt ce creeaz dificult i în
exercitarea acestui rol. Tinerele fete, în general, în aceast prim subetap a tinere ei au o
disponibilitate afectiv mare i aspira ii spre alc tuirea unui c min familial. Tân ra mam are
dificult i privind orarul, dorin a de a cunoa te mai mult cu privire la educa ia, la psihologia
copilului, cu privire la problemele rela iilor sociale i ale rela iilor sexuale. i tîn rul i tîn ra
depun eforturi pentru a m ri confortul din familie.
Perioada 28-32 ani: De implanta ie mai consistent în munc i de identificare vertical mai
complex în cerin ele profesiunii. Se modific ierarhia muncii, datorit faptului c s-au inclus în
munc al i tineri. În procesul muncii tîn rul i tîn ra simt nevoia de instruire. Din acest motiv,
adeseori urmeaz o coal , o facultate seral sau un curs de perfec ionare, cursuri de limb
str in , fac sport etc. În activit ile sociale le revin responsabilit i mai mari. Uneori devin
membri ai anumitor organiza ii politice. Rela iile sociale se extind. În contextul acestora intervin
i elemente de rela ii oficiale i semioficiale, invita ii la colegi, la superiori etc.
În familie, responsabilit ile educative i gospod re ti se multiplic . Poate s mai apar
un copil. Întotdeauna extinderea familiei creeaz probleme legate de programul familiei,
aprovizionarea i satisfacerea trebuin elor ei. Consolidarea material a familiei se face prin
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cump rarea de mobile, rearanjarea spa iului locativ, m rirea confortului, cump rarea de frigider
mai bun, uneori de ma in de sp lat, dar i de aparat TV sau radio. Distrac iile devin mai pu ine
în familie. Cerin a de supraveghere a copiilor st la baza acestei modific ri în programul familiei.
Persist plimb rile, joaca cu copii mici, vizionarea TV, lectura de literatur i pres . Cre te
ponderea lecturii de specialitate, a vizitelor la prieteni i antrenarea în activit i culturale i
politice. Cre te volumul informa iilor legate de educa ie, s n tate etc. Tinerele mame au
dificult i privind bugetul de timp, în schimb se bucur de aspectele pozitive ale maternit ii.
Perioada 32-35 ani: Un nou cerc de integrare socio-profesional . Statutul social profesional este
iar i în progres. În activitatea social se realizeaz responsabilit i mai complicate. Adeseori în
aceast subetap le sunt încredin ate responsabilit i speciale (secretar în vre-o comisie sindical ,
organizator de echipe tinere etc.), le sunt încredin ate sarcini de coordonare, documentare etc.
Are loc extinderea rela iilor oficiale pe vertical . În familie via a se stabilizeaz . Se organizeaz
vacan e cu odihn mai complex , dar în func ie de cerin ele întregii familii i de buget. Aspira ia
de a cump ra un automobil devine uneori motiv de discu ie i de economii în familie. Uneori se
merge seara la teatru, filme, expozi ii.
M. Zlate a schi at urm toarele îetape ale vîrstei adulte: tinere ea, maturitatea i
involu ia.
D. Levinson nume te perioada de la 17 - 22 ani – pîn la 45 ani vîrsta de adult tîn r i
consider c se caracterizeaz prin coexisten a statutului de adolescent cu cel de adult tîn r.
Considerînd controversat situa ia tinere ei ca registru de vîrst , autorul, consider c tinere ea
începe la 20 ani i se caracterizeaz printr-o mai mare armonizare, stabilizare i maturizare, prin
adîncirea socializ rii, specializarea profesional , angajarea în via a social .
E. Erikson a caracterizat vîrsta tinere ei ca vîrst mijlocie în ciclurile vie ii i ca fiind
dominat de amplificarea identit ii sociale i de angajare, implicarea pe acest plan f cîndu-se
prin sarcini sociale. În acela i timp, via a se caracterizeaz , în opinia sa, prin tr irea intens a
experien ei dragostei i începutului vie ii de familie, ceea ce duce la dezvoltarea intimit ii. La
vîrsta tinere ei continu dezvoltarea identit ii i este specific criza intimit ii i izola iei.
Intimitatea presupune stabilirea rela iilor apropiate cu altul, un cuplu cu dou identit i, în care
nu se pierd calit ile unicale nici a uneia. Iar izolarea, din contra, presupune incapacitatea sau
e ecul în stabilirea reciprocit ii. Ca atare, aceast perioad se dezvolt influen at de oscilarea
între intimitate, izolare i starea în care eu-l simte necesitatea de a se lega de noi persoane,
grupuri, organiza ii, cauze etc. Se dezvolt astfel calitatea i capacitatea de partener i, legat de
acest statut, se dezvolt diferite for e morale interne intime care justific i alimenteaz sacrificii
i compromisuri. Dragostea i munca cap t un loc central în structura de con inut a
personalit ii.
D. Hall, T. Schneider i H. Nygren eviden iaz faptul c tinere ea este ultima etap în
care joac rol central i- i pune amprenta pe demarca ie institu ionalizat evenimente deosebite
ca: coala obligatorie, majoratul, prestarea serviciului militar, c s toria i condi ia parental , etc.
În clasificarea lui N.Baylev, axat mai ales pe dezvoltarea inteligen ei, perioada de adult este
plasat ca dezvoltare între 22-44 ani.
Organiza ia Mondial a S n t ii consider tinere ea ca desf urîndu-se între 18-20
ani i 35 de ani, limita superioar a perioadei adulte tinere coincizînd cu vîrsta la care toate
organele i sistemele organismului func ioneaz în condi ii i la parametrii superiori.
R. Havinghurst a creat o descriere clasic i pragmatic a ciclurilor vie ii. El
cerceteaz vîrsta ca pe o perioad în care se rezolv anumite sarcini. Astfel, la vîrsta tinere ei
asemenea sarcini sunt:
• Alegerea partenerului;
• Adaptarea la partenerul de c s torie;
• Începutul vie ii de familie;
• Educa ia copiilor;
• Conducerea gospod riei;
• Începutul activit ii profesionale;
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• G sirea grupului social apropiat.
Întreaga perioad a tinere ei este marcat de activitatea profesional intens . Aceasta
ac ioneaz asupra întregii activit i psihice, inclusiv asupra capacit ilor senzoriale i perceptive,
intelectuale, aptitudinale; asupra intereselor, aspira iilor. Dezvoltarea proceselor senzoriale i
perceptive, i a celorlalte de fapt, are loc sub influen a profesiei exercitate. Observa ia vizual
cap t capacit i discriminative subtile, înc rcate de informa ii în planul în care se profeseaz . În
acest sens se poate vorbi de observa ia vizual a textili tilor, arhitectului, medicului, psihologului
etc. Auzul este foarte solicitat în unele profesii, ca, de exemplu în profesiile muzicale. Tipologii
auditive diferite, fin perfec ionate, apar i la cei ce lucreaz cu motoare sau în mine etc. Se
dezvolt i sensibilitatea auditiv implicat în pozi ia de consumator de concerte, oper etc. Se
dezvolt i alte forme de sensibilitate discriminativ fin – meteorologii sesizeaz apropierea
furtunii, schimbarea timpului; cei ce lucreaz în industria mobilei, asamblorii, constructorii
manifest o deosebit de fin dezvoltare a tactului. Sim ul echilibrului devine deosebit de
dezvoltat la montatorii liniilor de înalt tensiune, la sportivi, la constructorii cl dirilor de mare
în l ime. Aten ia, care deserve te traseul de colectare selectiv a experien ei profesionale, este
activat i centrat complex pe cerin ele profesionale specifice muncii. Câmpul de ac iune al
memoriei se restructureaz , încep s fie subtil sesizate problemele cheie, are loc procesul de
selectare i adaptare din cuno tin e a celor ce sunt necesare. Are loc i dezvoltarea selectiv a
necesit ii de a revedea anumite informa ii. La fel ca i dezvoltarea fizic , dezvoltarea cognitiv
atinge maximul dezvolt rii sale. Cercet rile contemporane arat c maximul dezvolt rii
cognitive este atins la vîrsta de 20 ani. Exist deosebiri în faptul cum un adolescent i un tîn r
percep lumea? Exist stadii ale dezvolt rii cognitive sau ele se termin în adolescen ? W. Perry
a studiat 140 studen i de la Harvard timp de 4 ani. La sfâr itul fiec rui an erau întreba i ce
experien au ob inut înv înd în colegiu, cum poate fi interpretat ce semnific pentru ei. Astfel
s-a ajuns la concluziile:
1.
studen ii trec de la dualism i în elegerea lumii în termeni autoritari (caut adev rul
absolut, lumea se împarte în buni i r i, corect, incorect) la
2.
relativism conceptual (ciocnindu-se cu diferite opinii, cu neclarit i încep a în elege c
oamenii au dreptul la opinii diferite i lucrurile pot fi v zute diferit în dependen de context)
3.
formarea propriilor idei, convingeri.
Un alt autor K. Riegel consider c exist un al cincilea stadiu al dezvolt rii cognitive –
gîndirea dialectic . Se caracterizeaz : individul studiaz , con tientizeaz , apoi integreaz
gîndurile opuse i conflictuale. O latur puternic a gîndirii tîn rului este integrarea idealului i
realit ii.
Dar nu to i sunt de acord cu existen a acestui stadiu (al cincilea). Unii savan i î i
concentreaz aten ia la evolu ia func ion rii cognitive, la fel cum adul ii utilizeaz aptitudinile
lor intelectuale la satisfacerea trebuin elor vie ii, la acumularea de experien a nou , ceea ce îi
face s - i schimbe sistemul de concepte, valori. De exemplu, W. Shaie consider c pe parcursul
copil riei i la vîrsta adolescentin acumul m tot mai multe structuri complexe interne pentru a
în elege lumea. Acest instrumentariu al gîndirii formal opera ionale l-a numit etapa achizi iilor.
În perioada tinere ei utiliz m aptitudinile intelectuale pentru a realiza succese i a alege stilul
vie ii – perioada realiz rilor. Oamenii ce ating un anumit nivel de independen i reu esc cu
succes s rezolve problemele vie ii trec la un alt stadiu de utilizare a aptitudinilor cognitive –
responsabilitatea social . La vîrsta adult utiliz m resursele noastre cognitive pentru rezolvarea
problemelor altor oameni în familie, societate, la serviciu. Aceste responsabilit i pot fi destul de
complexe i necesit utilizarea diverselor niveluri de cuno tin e. Astfel de oameni î i dezvolt
aptitudinile cognitive i c p t un nou nivel de interpretare a evenimentelor anterioare din via a
sa: caut sensul vie ii i predestina ia sa. Conform acestui autor în centrul dezvolt rii cognitive a
adultului se afl nu schimb rile în structurile cognitive, dar utilizarea intelectului în diverse etape
de via .
Planul mental cunoa te de asemenea unele modific ri. Cuno tin ele i abilit ile
dobândite fac ca s apar „exper i” care progreseaz mereu i devin extrem de activi i necesari
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i, pe de alt parte, apar creatori, inovatori ai domeniului. Exist , îns , un num r important de
profesioni ti care trebuie recalifica i, recicla i, reprofila i - fie din cauza modific rilor
profesionale, - fie datorit necesit ii absolute de a se ine în pas cu indicatorii mondiali de
progres i randament, inclu i în competi ie i concuren curent , fie datorit faptului c tân rul a
nimerit din diferite motive în alt profesiune decât aceea pentru care s-a preg tit. Deci la baza
recicl rii sunt trei motive:
1.
progresul tehnico- tiin ific; 2. dispari ia unor profesii i apari ia altor profesii noi; 3.
reducerea sau dispari ia unor însu iri individuale absolut necesare în exercitarea unor profesiuni.
(de exemplu, sportivii de performan , persoane care au suferit accidente).
Se modific raportul dintre instruire programat social i autoinstruire, în favoarea
ultimei. Are loc înv area din necesitate, în special ocupa ional . Motiva ia are un rol enorm în
acest sens. Promov rile, recompensele, dar i simpla evaluare sunt o form de stimulare i
constituire a motiva iei pozitive în munc i a dorin ei de a înv a mai multe.
Tinere ea cuprinde o perioad de vârst destul mare, de aceea este dificil s vorbim
despre careva caracteristici specifice sferei emo ionale. Ne vom limita la prezentarea diinamicii
proceselor emo ionale în aceast perioad cu reflectarea sarcinilor de baz de dezvoltare.
Problemele de baz ce necesit solu ionare în aceast perioad sunt: realizarea identit ii i a
intimit ii. Identitatea reprezint efortul indivizilor de integrare într-un anumit context social (de
recunoa tere a apartenen ei la o anumit comunitate) i de identificare a statusurilor i rolurilor
specifice pe care le de ine în acesta (de diferen iere, de recunoa tere a calit ilor personale). Se
consider c primul cercet tor al identit ii este W. James. Exist o difiren între conceptele
„eu” i „identitate”, primul înglobând în sine i procesul form rii celei din urm – identificarea.
De fapt, dup cum men ioneaz P. Ilu , identit ile se prezint ca o multitudine de componente
ale Eu-lui, în combina ie prezentând anumite stiluri personale, r spunsuri la situa iile concrete de
via . Formarea identit ii persoanei are loc într-un context specific, determinat de structura
complex a societ ii. Ne referim la condi iile pe care le impune apartenen a la un anumit grup
social mic, care implic o atmosfer social-psihologic care, la rîndul ei, este determinat de
structurile macrosociale. Succesul sau e ecul socializ rii, dup cum consider cercet torii
Berger, Lucman (2000) rezult din calitatea simetriei între dou realit i – obiectiv i
subiectiv . Cea obiectiv este determinat de programul institu ionalizat al grupului de
apartenen , iar cea subiectiv - de capacit ile individuale, i combinîndu-se organic formeaz
un tip distinct, o identitate mai mult sau mai pu in integrat în contextul social. Intimitatea
presupune stabilirea rela iilor apropiate cu altul i reprezint o unitate a dou identit i. Teoria lui
P. Sternberg demonstreaz cît de dificil este s ob ii succes în rela ii intime. Dup el, exist trei
componente a dragostei: intimitatea, pasiunea, hot rîre/ responsabilitate.
1.Intimitatea – sentimentul apropierii care apare în rela ii de dragoste. Oamenii se simt lega i
unul de altul, au interese i activit i comune, fac schimb unul cu altul de lucruri, gânduri i
emo ii.
2.Pasiunea – atrac ia fizic , excita ie i comportament sexual în rela ii. Necesit ile sexuale sunt
importante, dar nu unice care motiveaz comportamentul omului în procesul interrela ion rii. De
exemplu, necesitatea în acceptare, stima de sine de asemenea au un rol important. Uneori
intimitatea duce la apari ia pasiunii, alteori pasiunea precede intimitatea. Dar poate exista i
pasiune f r intimitate i intimitate f r pasiune.
3.Hot rîre/ responsabilitate. Acest component poate avea o perspectiv apropiat i îndep rtat .
Perspectiva apropiat – hot rârea despre existen a dragostei sau con tientizarea ei. Perspectiva
îndep rtat – con tientizarea importan ei p str rii acestei dragoste.
Intimitate
Dragoste
romantic
Pasiune

Dragoste ideal
Dragoste oarb
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Dragoste
amici ie
Hot râre / Responsabilitate

Dragostea, dup fazele dezvolt rii sale, balanseaz între intimitate, sexualitate i responsabilitate.
(Kutter, 1998). Intimitatea poate fi distrus de emo ii negative. Frica de a fi respins, la fel,
reprezint un obstacol în stabilirea intimit ii, mai ales când direc ioneaz spre identificare fals :
dorin a de a face pe plac altuia, dar nu realizarea necesit ilor interne. Mijloacele tradi ionale de
curtare pot împiedica intimitatea dac se compun din ac iuni rituale i sunt lipsite de un schimb
sincer de emo ii. Sunt cazuri când dragostea îl face pe om s fie trist. Aceast triste e poate fi
condi ionat de decep ii în omul iubit, desp r irea cu el, etc. Dragostea poate crea i decep ii i
furie. Gelozia poate fi una din cauze care duce la apari ia acestor st ri. Uneori iritabilitatea,
furia, ap rute în urma geloziei, nu se exprim deschis i sunt îndreptate asupra sa. Autobiciuirea
duce la pasivitate, neajutorare, dezam gire i uneori devine motiv pentru sinucidere. Gelozia
mai poate avea i o alt ie ire: activism, dorin a de a urm ri i persecuta pe cel lalt.
În perioada de sarcin se manifest disconfort fizic care favorizeaz tendin e
impulsive, de tip obsesiv, st ri depresive, anxietate i alte tendin e de normalitate marginal . În
a teptarea copilului partenerii ofer unul altuia sprijin emo ional. Desigur c aceasta depinde de
atitudinea fa de copil, este dorit sau nu. Cu apari ia copilului cresc considerabil eforturile fizice
i emo ionale ale p rin ilor, legate de devierile de somn, cheltuieli financiare, ritm înc rcat,
conflicte din motivul repartiz rii obliga iilor. Mama este obosit , tat l se simte respins i ambii
simt o limitare a libert ii sale. i totu i apari ia primului copil reprezint o trecere a familiei întro stare nou , i nu o criz .
Se vorbe te foarte mult de dependen a copilului de mam . De fapt, dependen a mamei
fa de copil este tot atât de mare. Ea se manifest nu numai prin al ptare, ci i prin
componentele active numeroase ce înso esc acest proces. În esen dup na terea copilului acesta
se va adapta la condi iile generale ce sunt în familie, dar concomitent familia se va adapta nu
numai la prezen a copilului în contextul ei, ci i la caracteristicile personale ale copilului nou
ap rut. Unii copii sunt dificili, dorm greu, nu m nânc , plâng, nu stabilesc u or rela ii cu cei din
jur chiar dac mama lor este o persoan echilibrat . R. Bell a insistat asupra diferen elor mari
care exist între copii. Acei copii care sunt veseli de felul lor, surîd, stabilesc u or rela ii cu cei
din jur, provoac cel pu in câteva condi ii de optimizare a mediului familial: creeaz momente de
fericire i bucurie legate de spectacolul cre terii lor, atenueaz tensiunea unor st ri de discomfort
provocate adul ilor, creeaz p rin ilor încredere în rolul lor parental, securizeaz atrac ia fa de
familie ca un adev rat c min.
Emo iile au un rol enorm i în activitatea profesional . Diversele direc ii ale activit ii
de munc ale omului creeaz i dezvolt o multitudine de aspecte i laturi ale emo ionalit ii lui.
O dat cu vârsta cre te pentru om importan a valorii i aprecierii propriei lumi interne i
pozi iei spirituale. Dar pentru majoritatea oamenilor fundamental devine autoacceptarea, ce
presupune acceptarea pozitiv a aptitudinilor sale, independen , posibilitatea de a- i controla
via a sa, încrederea în puterile sale. Autoaprecierea personalit ii depinde de faptul ce vrea ea s
devin , ce loc vrea s ocupe în lumea aceasta, prin ce metode va realiza aspira iile sale, precum
i criteriile individuale de autoapreciere a succeselor i insucceselor sale. Autoaprecierea
influen eaz nivelul atins de dezvoltare a personalit ii, ea cre te dac aspira iile personalit ii se
realizeaz i scade dac scopurile n-au fost atinse. În caz de e ec, personalitatea are câteva
posibilit i de sus inere, între inere constante a Eu-concep iei:
•
Explicarea într-un mod a e ecului s u, utilizând ra ionalizarea.
•
Respingerea, negarea insuccesului.
•
Sc derea nivelului s u de aspira ii.
•
Antrenarea într-o alt activitate, în care este o posibilitate mai mare de a ob ine succes.
Eu-concep ia individualizeaz autoaprecierea. Ceea ce pentru unul reprezint un succes,
altul îl percepe ca e ec. Cu vârsta autoaprecierea devine mai diferen iat . Adultul poate s - i
aprecieze foarte înalt unele din capacit ile sale, de exemplu, nivelul intelectual, i foarte jos
altele, de exemplu, nivelul posibilit ilor fizice. Acest fapt unii psihologi îl explic astfel: eu-
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concep ia unic cu vârsta se divizeaz într-un ir de eu-concep ii independente una de alta. (eumam , eu-profesionist etc.)
Deoarece dezvoltarea omului are loc în context cronologic i psihologic, eu-concep ia
personalit ii posed un context temporal individual. Autopercep ia i autoaprecierea vârstei
sale are diverse direc ii de dezvoltare la fiecare vârst . Este cunoscut faptul c preadolescentul
tinde s fie mai matur decît vîrsta sa cronologic , iar vârstnicii invers, doresc s fie mai tineri.
Uneori vîrsta cronologic pierde total importan a pentru lumea intern a personalit ii. Exist
deosebiri în autocon tiin
i la nivel gender. Din cercet rile lui I. Kon putem conchide c eu imaginea b rba ilor con ine preponderent informa ie despre valoarea eu-lui în sfera de munc ,
sportiv i sexual , iar femeile tinere reflect în eu – imagine, adic aspectul lor fizic. Tinerii
sunt predispu i s supraaprecieze capacit ile sale, fie statutul s u în grup sau aptitudinile
personale, iar autoaprecierile tinerelor sunt mai modeste i reale.
Eu-concep ia fetelor este mai individualizat în compara ie cu cea a b rba ilor, a c ror eu–
concep ie este mai socializat . Femeile mai mult decât b rba ii au nevoie de rela ii apropiate, de
încredere i intime cu o persoan . Dac eu-imaginea real a femeii este departe de eu-imaginea
ideal (de exemplu, nu are rela ii de încredere cu apropiatul), atunci se simte fragil , mai
neîmplinit decât b rbatul. În acest caz femeile utilizeaz mecanisme de ap rare pentru a
stabiliza eu-concep ia, camuflînd autoaprecierea insatisf c toare a realit ii (sublimarea,
comunicarea cu copilul etc), în timp ce b rba ii alunec în extreme d un toare (de exemplu,
alcoolismul).
Nivelul de satisfac ie de eu-l corporal influen eaz autoaprecierea tinerilor. Atrac ia
fizic a femeilor la aceast vârst este mai important decât pentru b rba i, deoarece succesul
femeii mai mult depinde de capacitatea ei de a crea un cuplu stabil, în timp ce succesul
b rbatului este determinat de realiz rile lui personale. Astfel, în plan social, femeia atractiv
poate spera la un câ tig mai mare de la impresia creat , decât un b rbat care arat la fel de
atractiv.
În ultimii ani s-au efectuat numeroase studii ce se refer la diferen ele
psihologice, legate de personalitatea feminin i masculin ce se formeaz înc din pubertate i
adolescen
i devine mai evident în perioadele tinere ei i al maturit ii. E. Maccoby i C.
Jacklin au f cut o inventariere complex a diferen elor psihice dintre cele dou sexe. Cele mai
semnificative aspecte ale acestor diferen ieri sunt:
• Tinerele sunt mai sensibile la stimulii vizuali colora i, la sunete i zgomote, au
abilit i manuale mai mobile, rapide i coordonate, aptitudini verbale mai pregnante i suport ,
adesea, mai u or stresurile. Tendin ele depresive sunt mai frecvente i mai puternice la femei. Au
o intui ie mai bun , sunt mai sensibile i mai romantice, mai creative în activit ile zilnice;
• B ie ii au sensibilit i spa io-vizuale mai dezvoltate, au aptitudini matematice,
capacit i de abstractizare evidente. Au o afectivitate mai controlat , mai realist , au mai mult
obiectivitate.
Contextul social actual tot mai mult se dezice de modelele patriarhale, înlocuindu-le cu
realit i noi care impun schimbarea imaginii steriotipizate despre identitatea de gen masculin i
feminin . În R. Moldova nivelul activismului economic al femeii în anul 2000 era mai înalt
decât cel al b rba ilor: 71,14 fa de 69,66. (datele B ncii Mondiale); num rul persoanelor de sex
feminin în institu iile de înv mânt superior este mai mare cu circa 5 % decât cel al b rba ilor;
studiile cu referin la distribuirea rolurilor parentale arat c ta ii acord tot mai mult timp
educa iei copiilor, circa ¼ tinerii ta i din mediul urban i 1/8 – din cel rural; pentru persoanele de
vîrsta medie – 1/8 din ora e, 1/3 – din localit ile rurale (L. Cuzne ov, 2002); ta ii realizeaz
activit i care pot fi atribuite tradi ional femeilor – plimbare, joc, lectur , dezvoltare, educa ie.
Aceast perioad de tranzi ie care, pe de o parte, implic o schimbare cardinal a rolurilor de
gen, iar pe de alta mai men ine o oarecare inegalitate în tratarea genurilor, intensific condi iile
de concuren social . În asemenea condi ii se poate semnala despre un conflict ascuns al
genurilor, manifest rile c ruia se r sfrâng asupra diferitelor aspecte ale vie ii sociale: începând
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cu educa ia ineficient a copiilor, rata sporit a divor urilor, cazuri de violen în familie i pân
la stagnarea tuturor ini iativelor de schimbare.
Procesul socializ rii continu pe parcursul tinere ei, dar nu se sfâr e te. Schimb rile în
structura rolurilor sociale ce au loc în tinere e, reprezint momente de cotitur în via . Noi altfel
privim lucrurile, altfel ne comport m, conform m convingerile, montajele, valorile noastre în
corespundere cu acele roluri pe care le interpret m i cu acele contexte în care tr im. În realitate
acest proces reprezint unul de dezvoltare personal , cu toate c aceste schimb ri sunt cu mult
mai subtile i mai pu in sistemice decât acele schimb ri ce au loc în adolescen i sunt de o
durat mai lung .
Dezvoltarea tîn rului poate fi descris în contextul a trei sisteme independente, care se
coraporteaz la diverse aspecte ale personalit ii lui. Ele includ dezvoltarea eu-lui personal ca
om, eu - ca membru al familiei i eu - ca subiect al activit ii de munc . (W. Okun, 1984)
În mijlocul tinere ii omul suport o stare de criz , o cotitur în dezvoltare, din cauza c
imaginile de via formate între 20-30 ani nu-l mai satisfac. Analizând calea parcurs , realiz rile
i e ecurile sale, omul descoper c de i bun starea exterioar actual a vie ii sale a crescut,
personalitatea lui este imperfect , prea mult timp i for e au fost cheltuite în zadar, prea pu in a
f cut în compara ie cu ce ar fi putut face etc. Cu alte cuvinte, are loc reevaluarea valorilor i
reevaluarea critic a eu-lui s u. Omul descoper c foarte multe lucruri nu le va putea schimba în
via a sa: familia, profesia, decurgerea cotidian a vie ii. Autorealizîndu-se la aceast etap de
via , în perioada tinere ii, omul con tientizeaz c , în esen , se afl în fa a aceleia i dileme –
c utare, autodeterminare în noile condi ii ale vie ii, în corespundere cu posibilit ile reale.
Aceast criz se manifest prin sim ul necesit ii de a întreprinde ceva i demonstreaz c omul
trece la o nou perioad de vârst – vîrsta adult .
Criza la 30 ani este o denumire relativ : aceast stare poate ap rea mai devreme
sau mai t rziu. Pentru b rba i în aceast perioad este caracteristic schimbul serviciului sau a
modului de via , dar concentrarea lor asupra serviciului i carierei nu se schimb . Cele mai
frecvente motive de plecare de la serviciu sunt legate de insatisfac ia de ceva la postul dat:
anturajul, salariul, arja etc. Dac insatisfac ia de munc apare în urma tendin ei de a ob ine un
rezultat mai bun, atunci aceasta va contribui la perfec ionarea însu i a lucr torului.
La femei în timpul crizei se schimb , de obicei, priorit ile, stabilite la începutul
tinere ii (G. Kraig, 2003; D. Levinson, 1990). Femeile orientate la c s torie i educa ia copiilor,
acum în mare m sur sunt atrase de scopuri profesionale. Iar cele care se dedau total serviciului,
acum se orienteaz spre familie i c snicie.
Tr ind criza de 30, omul caut posibilitatea de a- i stabiliza locul s u în via a
adult , confirmând statutul s u de adult: vrea s aib serviciu bun, tinde spre securitate i
stabilitate. Omul înc mai este încrezut în posibilitatea realiz rii complete a speran elor i
dorin elor – în visul s u i munce te intens pentru aceasta.
Cercet rile referitoare la deosebirile gender în dezvoltare, au dat rezultate
contradictorii. Unii autori men ioneaz c perioadele de trecere la femei i la b rba i sunt strâns
legate cu vârsta. Al ii consider c pentru femei indicatori ai trecerii reprezint stadiile ciclului
familial (G. Kraig, 2003). G. ihi propune „modelele de comportament” ca o clasificare a
variantelor posibile de clasificare a problemelor dezvolt rii femeilor i b rba ilor. El, ca i al i
autori (D. Levinson, 1986; D. Vitkin,1996) în special atrag aten ia asupra crizei de 28-32 ani
când sunt intense procesele de reevaluare a valorilor i scopurilor vie ii, c utarea locului s u în
via , achizi ionarea noilor responsabilit i.
Oamenii se deosebesc între ei prin modelele de comportament, în dependen de
alegerea f cut la vârsta de 20 ani. În dependen de diferitele modele comportamentale, fiecare
om î i elaboreaz individual rolul s u în via , de aceea este important aprecierea
perspectivelor. Modelele comportamentale se schimb , devin mai diversificate, reflectând
schimb rile lumii externe. G. ihi consider c fiec rui model comportamental îi corespunde un
set de probleme psihologice, legate de faptul cît de eficient î i rezolv omul problemele de
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dezvoltare – o criz profund i r mânere la stadiile anterioare de dezvoltare sau intrare reu it în
vîrsta adult .(G. ihi, 1999).
Modelele de comportament a femeilor
„Grijulii”. Se c s toresc cam la 20 ani sau mai devreme i nu vor s ias din rolul
s u de femeie casnic . Ele nu reu esc s rezolve problemele care sunt specifice acestei perioade:
ob inerea independen ei i autonomiei, formarea identit ii, eu-lui integru. Femeia se poate
separa de p rin i, dar totu i nu poate fi independent : func iile p rinte ti (economice i de
supraveghere) le ia asupra sa so ul.
Exist câteva posibilit i de identificare patologic la acest model de dezvoltare:
prin intermediul so ului, realiz rilor lui, copiilor, sexului. La identificarea prin so femeia risc
pierderea individualit ii proprii. Statutul se ob ine prin realiz rile so ului i posedarea lucrurilor
ce reprezint simbolurile acestui statut (haine, ma in , restaurante...). O alt posibilitate de
identificare – a deveni mam . Na terea copilului ofer esen existen ei, devine o demonstra ie a
existen ei feminine. De aceea femeile nelucr toare continu s nasc , ne tiind cu ce s se ocupe.
Mai apoi, cînd copii vor cre te i vor p r si casa, c utarea de sine i a esen ei vie ii sale va fi i
mai grea. Sexul poate deveni un remediu pentru timpul liber i obliga iile cotidiene. Tinzând spre
confirmarea cu ajutorul sexului i neg sind în el satisfac ie, femeia nimere te într-un cerc vicios.
Deseori aceasta duce la c utarea pl cerilor în alt parte. Psihologii americani men ioneaz c
femeile ce nu lucreaz sunt mai mult predispuse spre infidelitate so ului decât cele ce lucreaz .
Femeile cu astfel de tip comportamental ajung la criza de 30 ani nepreg tite,
vulnerabile la loviturile soartei: ea este lipsit de independen , este pasiv , economic
dependent , nu are studii, profesie, identitate ei este neformat , adic nu este rezolvat problema
anterioar de dezvoltare. A tept rile de creare a rela iilor ce vor aduce satisfac ie devin
dureroase, grele, în special din cauze interne: cre terea neîncrederii în sine, re inere în
dezvoltarea general , amplificate de dependen a economic . Tot mai mult se simte golul în sfera
realiz rilor. Ea simte c a pierdut sensul vie ii, cre te negativismul (K. Horni, 1993). Dezvoltarea
(identitate, independen ) este frînat de probleme ap rute în familie i r mânerea în urm de
semeni în sfera profesional . La o ie ire negativ din criz este posibil regresia la stadiul
anterior de dezvoltare, cre te riscul neurotiz rii
„Sau-sau”. Aceste femei la vîrsta de 20 ani trebuie s fac alegerea între dragoste,
copii i studii, lucru. Se deosebesc dou tipuri de astfel de femei: primul tip - las gândurile de
carier pe mai târziu, dar spre deosebire de „grijuliile”, peste un oarecare timp, tind s fac
carier ; cele de tipul al doilea tind s finiseze studiile, l sînd maternitatea, uneori i c s toria pe
mai târziu. În 1 caz avantajele sunt c femeia are posibilitate s efectueze un efort intern enorm,
care-i va fi de folos ulterior în stabilirea priorit ilor. Spre deosebire de femeile „grijulii” ele au
trecut criza de vârst de la adolescen la tinere e, sunt determinate cu scopurile vie ii, este pus
baza pentru viitoarea carier . Pericolul acestui model de dezvoltare const în evolu ia crizei mai
tîrziu, pierderea aptitudinilor profesionale i concuren a crescînd din partea semenilor.
Con inutul crizei: reprimarea acelei laturi a eu-lui care dore te acceptare profesional (carier ).
Senza iile subiective: anxietate, a tept ri nesigure, neclaritate (G. ihi, 1999); insatisfac ie de la
rolul s u de gospodin , opunerea din partea so ului, care , de cele mai dese ori, nu dore te ca
so ia s lucreze (D. Vitkin, 96; B. Fridan, 92). Studii asupra femeilor din al doilea caz sunt
pu ine. De obicei, aceste femei sunt unicul copil în familie, mamele nu au influen asupra lor,
ta ii le sus in foarte mult autoaprecierea i devin o surs emo ional pentru ele. Con inutul tipic
al crizei: con tientizarea faptului c le-a r mas pu in timp pentru a avea copil, sentimentul
singur t ii. Încep a frecventa medicii, î i schimb partenerii, se pot c s tori pripit. Problem e
c femeea independent , cu un anumit statut social, are dificult i în g sirea unui partener egal,
iar b rba ii le privesc precaut. C ut rile pot dura un timp nedeterminat i femeia poate s nu
creeze familie. Printre femeile ce nu s-au c s torit poate fi eviden iat un grup care î i alege alte
scopuri de dezvoltare. Un alt grup, care reu esc s ob in un echilibru cu individualitatea, mai
întâi fac carier , apoi se c s toresc i devin mame la vîrsta de 30 ani. G. ihi nume te aceast
variant mai efectiv . Avantajele acestui model constau în faptul c el permite planificarea
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evenimentelor i femeia este mai preg tit pentru trecerea vârstei de 30: sunt create rela iile
intime, familia i realiz rile profesionale. (Dup datele statisticii americane num rul femeilor cu
acest model comportamental din 1980 -1988 a crescut de dou ori.) Criza la aceast vârst , de
obicei, const în faptul c „ceasul biologic ” îi spune femeii c poate întârzia în a deveni mam ,
începe a presa so ul care poate s nu fie gata pentru a deveni tat . Sarcina de a deveni mam
devine fundamental . Problem poate deveni c „am întârziat i nu mai pot avea copii” i g sesc
ie ire în a înfia copii sau având grij de nepo i.
„Integratoare”. Încearc s îmbine familia, maternitatea cu cariera. Con inutul
crizei: femeia se simte obosit , vinovat în fa a so ului i copiilor, permanent trebuie s fac
compromisuri între familie i cariera pentru a face fa cerin elor. În opinia unor autori (D.
Levinson, 90; G. ihi, 99) femeia poate îndeplini aceste roluri concomitent numai dup 35 ani.
Deseori femeile nu rezist la astfel de cerin e i ca rezultat refuz serviciul pîn nu cresc copii
sau refuz familia i educa ia copiilor. Altele g sesc o solu ie mai pozitiv : repartizeaz
responsabilit ile casnice cu so ul, iau de lucru acas , utilizeaz mijloacele moderne de
comunicare, zi incomplet de lucru, ajutorul d dacii (D. Vitkin, 96; C. Necrasov, I. Vozilkin,
93). Modelele contemporane de familii i progresul în societate presupun o multitudine de
variante pozitive de solu ionare a problemei în acest model comportamental: tat l cu jum tate de
zi lucr toare, tat l nelucr tor, „tat l de duminic ” (îngrije te de copii la s rb tori i zilele de
odihn , dându-i posibilitate so iei s devin o personalitate matur ) (Z. Freid, 93). Astfel de
rela ii în cuplu îi ofer posibilitate femeii de a îmbina toate laturile existen ei sale.
„Femeile ce nu se c s toresc niciodat ”. Unele femei din aceast grup sunt
heterosexuale, altele lesbiene, altele refuz via a sexual (B. Morz, 93; G. ihi,99). Unele femei
nac s torite devin lucr tori sociali, d dace, educatoare pentru orfani sau copii cu re inere în
dezvoltare. Îns sunt i femei care devin „so ii de oficiu” i sunt gata de a exclude alte ocupa ii
pentru a se dedica personalit ilor cunoscute, populare.
„Instabile”. La vîrsta de 20 ani aleg instabilitatea, c l toresc mereu, schimb
locul de trai, ocupa iile i partenerii de sex. Femeia ce a ales acest tip comportamental prefer
nedeterminarea în via : nu au un câ tig stabil, familie, profesie. i, ca de obicei, au personalitate
imatur , nu este gata de a iubi i lucra, au un nivel jos de autoapreciere, tr ie te cu ziua de azi (D.
Vitkin, 96). Con inutul crizei: la vîrsta de 30 ani femeia obose te de via a liber , apare problema
autodetermin rii, g sirea eu–lui în lumea adul ilor i ob inerea profesiei. Deci, în esen , ea
trebuie s solu ioneze problemele i a vârstei adolescentine i a vîrstei de 30 ani. Dac sarcinile
legate de perioada anterioar de dezvoltare nu sunt solu ionate pot ap rea complica ii i
dificult i în realizarea sarcinilor de vîrst a perioadelor urm toare (D. Levinson, 90). În cazuri
extreme dezvoltarea se poate re ine în a a m sur c omul nu va fi în stare s intre în urm toarea
perioad de dezvoltare. El simte c este suprasolicitat de noile sarcini, în timp ce el se lupt cu
cele vechi, pot ap rea boli psihice, omul va pierde drumul s u în via sau va c uta moartea.
Deseori femeile din aceast categorie duc un mod de via antisocial, au un comportament
distructiv, consum alcool i droguri. La ie irea negativ din aceste probleme femeia r mâne la
stadiul adolescentin de dezvoltare.
Modelele comportamentale ale b rba ilor pot fi divizate în trei grupe de baz :
„Instabili”. Nu doresc i nu sunt capabili s - i stabileasc perspectivele
(orient rile) interne la vîrsta de 20 ani i continu experimentele tinere ii. Ace ti oameni sunt ap i
numai pentru tr iri emo ionale limitate. Se apuc de multe, dar nu duc nimic la cap t. Nu au o
imagine clar despre profesia care-l atrage. Nu tind spre stabilitate. Con inutul crizei: oamenii ce
au ales acest model comportamental sunt du i de valul vie ii i se autodistrug. Experien a intern
de dezvoltare este haotic , iar structura extern a instabilit ii se va p stra înc pe parcursul a 6-7
ani. Pentru unii oameni cu acest model comportamental experimentele din adolescen au un
caracter pozitiv dac îl ajut în formarea bazei pentru alegerea ulterioar . În general oamenii care
încep cu un mediu comportamental instabil, în jur de 30 ani simt o dorin puternic de a- i
determina scopurile personale. Unii b rba i la jum tate de via sunt nedetermina i în
identificarea personalit ii sale i simt necesitate de a se autodetermina în scopurile sale.
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„Re inu ii”. Aceasta este cea mai r spândit categorie. În mod pa nic, f r crize
i autoanaliz ei î i stabilesc orient ri stabile la vîrsta de 20 ani. B rba ii cu un astfel de model
comportamental sunt siguri, dar u or pot fi reprima i, în bu i i. În c utarea stabilit ii timpurii ei
deseori supun aprecierii serioase valorile care stau la baza scopurilor sale. Con inutul crizei: La
vîrsta de 30 ani le pare r u c nu au folosit anii anteriori pentru experiment ri. Iar cei ce au idei
hot râte pot folosi trecerea la 30 ani pentru distrugerea ablonului „sim ul datoriei”, dac cariera
aleas nu-i mai satisface.
„Vunderchinzii”. Risc , crezând c realizînd scopurile pe care i le-a propus va
disp rea neîncrederea în sine. De obicei, ob in succes foarte rapid: Mai repede decât semenii lor
dep esc încerc rile profesionale, m car c nu tot timpul ob ine succes, iar dac îl ob in nu pe
mult timp. Se gânde te numai la serviciu i timpuriu se terge grani a între serviciu i via a
personal . Con inutul crizei: se tem s recunoasc c nu cunosc totul. Au team s se apropie
spiritual i emo ional de cineva. Au team c cineva îi poate lua în derâdere sau influen a i
folosi sl biciunile sale pentru a-i limita în ceva. În realitate, se teme de „paznicul intern” –
imaginea intern a p rin ilor i adul ilor importan i pentru el din copil rie. Fiecare b rbat din
aceast categorie g se te în amintirile sale adolescentine o persoan care îl face s se simt
neîncrezut în sine i f r puteri.
Mai exist i alte modele comportamentale dar care se întâlnesc foarte rar:
1.”Vechii celibatari”. Deoarece num rul b rba ilor dup 40 ani nec s tori i este foarte mic, este
dificil de a face careva studii i concluzii.
2.”Educatori”. V d esen a vie ii în grija de societate (preo ii, doctorii-misionari) sau se dedic
grijii pentru familie, copii.
3.”Copii ascun i”. Evit procesul maturiz rii i r mân ata a i de mamele lor, chiar fiind adul i.
4.”Integratori”. Încearc s integreze ambi iile sale cu responsabilit ile în familie; repartizarea
obliga iunilor i îngrijirea copiilor cu munca con tient ; ob inerea independen ei materiale cu
utilitatea pentru societate. O astfel de lupt intern este caracteristic pentru oamenii ce se afl la
trecerea spre 30 ani. Dar este cam imposibil de a ob ine integrare reu it pân la 35 ani. Acest
model comportamental poate fi ales numai dac îl dore ti foarte mult. Din copil rie este obi nuit
s rezolve problemele pe baza modelului matematic. El este adaptat în mediul unde domin
faptele, iar competen a este apreciat mai mult decât rela iile omene ti. De aceea se adapteaz
u or în societatea modern în care trebuie s îndepline ti regulile, s te supui sistemului i s fii
indiferent i ra ionalist. Deseori integratorul nu reu e te s - i divizeze puterile i s solu ioneze
problemele din diverse direc ii. În timp ce b rbatul obi nuit începe c utarea posibilit ilor de
l rgire a lumii interne, integratorul trebuie s se elibereze de bagajul vechi.
Deci, tinere ea se caracterizeaz printr-o dezvoltare intens a tuturor proceselor psihice,
prin performan e înalte, prin intensificarea identit ii profesionale i a integr rii diferen iate în
rolurile i statuturile sociale.
Summary
This article briefly describes the particularities of the psycho-social development at the
youth age. During the entire period we can observe intense professional manifestation that
influence the future psychological life of the young people. Also we can see the development of
mental processes, intensification of the professional identity and distinct integration in social
roles and statues. Crisis in development is specific to this age as well. It appear because of the
reevaluation of the values and of the personal “ego”.
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PERCEP IA CONFLICTULUI I CONSTRUIREA UNEI SCALE DE M SURARE
A SCHEMATICIT II LA CONFLICT
Mihaela Boza - Asisten universitar, doctorand
De ce suntem atât de preocupa i de problema conflictului? Pentru c e nepl cut, pentru c
nu vrem ca istoria s se repete i s facem acelea i gre eli pe care le-am mai f cut, pentru c
trebuie s cunoa tem i s în elegem ca s st pânim aceast problem ? Cum func ion m în
situa ii de conflict, de ce ac ion m a a, ce ne determin s alegem un anumit tip de model de
urmat, ce importan are istoria noastr personal , care sunt evenimentele definitorii, cum
înv m s facem fa conflictelor i cum se pot schimba aceste obiceiuri în cazul în care am
înv at ceea ce nu trebuie? Dac ne gândim fiecare la conflictele avute în ultimele luni, la cum
am reac ionat, cum am comunicat, ce am sim it, dac am f cut ceva s rezolv m situa ia, dac ne
deranjeaz lipsa armoniei, dac ne-am confruntat violent cu persoana în cauz , ce îmi amintesc
c se întâmpla în familia mea se poate s tiu cum voi reac iona într-o situa ie de conflict. De
cele mai multe ori modalitatea preferen ial de r spuns la conflict o înv m în interac iunile
familiale. Exist trei tipuri principale de familie care formeaz trei tipuri de reac ii la conflict
(Wilmot & Hocker,1998):
Familiile evitante sunt cele în care rezolvarea conflictelor se poate ilustra prin fraze ca:
nu spune la nimeni dac exist un conflict, conflictul nu exist , într-un conflict descurc -te
singur, pleac dac observi c se întâmpl ceva neobi nuit, nu ridica vocea, schimb subiectul,
dac e ti sup rat, arat-o prin t cere, nu î i exprima sentimentele.
Familiile cooperante se disting prin alte tipuri de reac ii: au întruniri de familie în care se
discut chestiunile importante, tiu s asculte, vorbesc direct cu persoanele implicate, spun
deschis ce gândesc, p rin ii i copiii sunt în bune rela ii, interac iunea cotidian este important ,
deci se întâlnesc des, tacticile neortodoxe nu sunt încurajate, exprimarea sentimentelor chiar i a
reac iilor emo ionale puternice este permis , fiind considerat normal .
Familiile agresive se caracterizeaz prin abordarea cea mai abrupt a conflictului:
supravie uie te cel mai adaptat, sunt sinceri pân la brutalitate, chiar dac acest lucru r ne te pe
cineva, î i manifest puternic emo iile, trebuie s ia o pozi ie de timpuriu în familie i s o apere,
când te cer i cu cineva trebuie s ai i public pentru a- i construi o imagine, nu trebuie s renun i
sau s dai înapoi pentru c pierzi din pozi ie sau imagine, nu trebuie s accep i ca altcineva s te
atace, oamenii care nu r spund la provoc ri sunt slabi.
Pe de alt parte, sunt prietenii i colegii, vecinii sau, în general, covârstnicii, ale c ror
comportamente tindem s le imit m, cu care ne compar m, ne identific m, vrem s ne
asem n m, s fim accepta i, iar acest lucru se face cel mai bine fiind ca ei.
Toate aceste lucruri pe care le tim despre noi i despre al ii creeaz a tept ri, modele de
ac iune, proprii sau ale celorlal i, încât ne permit s d m un sens realit ii înconjur toare i ne
permit adaptarea comportamentului fa de diferite persoane, în func ie de a tept rile pe care le
avem fa de acele persoane. În urma acestor interac iuni, care pot fi mai mult sau mai pu in
reu ite, putem ajunge la concluzia c via a dificil i oamenii sunt violen i iar reac ia la conflict
va fi i ea una violent . Sensibilitatea la situa iile de conflict poate fi ridicat , iar o astfel de
persoan este instabil i va manifesta o reac ie violent atunci când ne a tept m mai pu in. Sau,
putem crede c lucrurile se pot finaliza pa nic i c , în principiu, orice problem este rezolvabil ,
indiferent cât de rea pare situa ia. De aici, o imagine de sine i o stim de sine pe m sur , o
apreciere optimist sau pesimist a eficien ei personale într-o situa ie de conflict.
Dac actualmente tr ie ti printre oameni care au anumite tactici de r spuns la conflict, ai
tendin a de a adopta, cel pu in par ial, unele dintre aceste tactici, chiar dac nu i se potrivesc în
întregime i, de asemenea, se schimb imaginea pe care o ai despre conflict. Istoria personal ,
strategiile înv ate i stabilite ca potrivite pentru fiecare dintre noi, se împletesc cu experien a
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curent al turi de anumite tipuri de persoane, pentru a putea prezice ce tip de tactic vom utiliza
într-o anumit situa ie.
Percep ia conflictului
În accep iunea cea mai larg , conflictul este v zut ca fiind negativ sau distructiv, iar
aceast percep ie este înso it de o serie de seturi de reguli despre abordarea conflictului.
La întrebarea „ce este conflictul?” se pot ob ine r spunsuri cum ar fi: distrugere, mânie,
neîn elegere, ostilitate, r zboi, tensiune, violen , competi ie, anxietate, amenin are, durere, lipsa
speran ei, alienare etc.
De i, în ultima vreme, datorit diferitelor programe comunitare, începe s apar i o
latur pozitiv a conflictului i s fie pus în eviden
i poten ialul pozitiv al acestuia, multe
dintre credin ele cele mai r spândite pun în eviden latura lui negativ .
Printre cele mai cunoscute astfel de credin e sunt urm toarele:
1. Armonia este normal i conflictul este anormal. Cu ani în urm , Coser (1956) i
Simmel (apud Wilmot & Hocker,1998) ar tau c , într-o rela ie de durat , conflictul este normal
i prezent. În lipsa lui, comunicarea ar degenera i rela ia s-ar destr ma.
2. Conflictul i neîn elegerea sunt acela i lucru. Aceast idee poate fi dezavantajoas ,
pentru c trat m un conflict la un nivel superficial, spunând c este suficient s comunic m mai
bine sau mai eficient i, de fapt, putem ignora aspecte vitale care trebuie rezolvate. Pe de alt
parte, se poate trata i o simpl neîn elegere drept conflict, ceea ce poate agrava în mod artificial
situa ia.
3. Conflictul rezult dintr-o patologie personal . Conflictul este ceva ce ine de boal ,
participan ii sunt nevrotici, ostili sau labili, paranoici, antisociali, dependen i sau incapabili.
Conflictul este, de cele mai multe ori, rezultatul interpret rii unui comportament, i nu rezultatul
unui atribut personal. Dar, a a cum o dovede te psihologia social , este mai u or s facem
atribuiri în termeni de dispozi ii decât în termeni situa ionali. Conflictul, ca proces în sine, nu ar
trebui s fie privit ca o manifestare a patologicului. Un om care se simte amenin at sau este atacat
devine defensiv, cel care are prea mult sau prea pu in putere este rigid, unele aspecte ale
procesului fiind explicate de manifest ri psihice normale.
4. Conflictul nu trebuie escaladat, pentru c este periculos. Aceast idee poate fi, de
asemenea, dezavantajoas în anumite situa ii. Trebuie s prevenim subaprecierea conflictului.
Conflictul trebuie s se fac sim it i auzit atunci când el exist , pentru a preveni o deteriorare
ulterioar mai serioas a rela iei. De cele mai multe ori, o confruntare sau o exprimare mai
accentuat a sentimentelor poate atrage aten ia c exist un conflict, c exist ceva ce trebuie
rezolvat, prevenind astfel resentimente, ostilitate tacit , disperare, lipsa speran ei sau inutilitate,
decizia unilateral de a p r si rela ia.
5. Managementul conflictului este un proces cerebral care ine cont de norme sociale i
morale, cum ar fi polite ea sau demnitatea, i este ordonat. Este o idee gre it , pentru c , de
multe ori, trebuie spuse lucruri nepl cute i dureroase, chiar utilizând un limbaj mai aspru, pentru
ca lucrurile s se poat rezolva. Poate fi chiar haotic, dezordonat i confuz, mai ales pe m sur ce
discu iile cap t profunzime sau ating subiecte mai delicate. Pe m sur ce discu ia se intensific ,
ea devine mai direct , mai orientat , dar i mai expresiv i înc rcat emo ional. Desigur c o
discu ie politicoas i calm este mai constructiv sau mai comod , dar poate s nu rezolve
întotdeauna problema.
6. Mânia este dominant în interac iunea de tip conflictual. De fapt, conflictul este asociat
i înso it de o întreag gam de emo ii care nu sunt ostile sau agresive, dimpotriv , sunt mai
t cute i mai dureroase: singur tate, suferin , triste e sau dezn dejde i dezam gire. Ruptura
emo ional care înso e te orice conflict este una din cele mai dureroase tr iri, mai important în
plan personal decât orice manifestare agresiv .
7. Trebuie g sit singura i cea mai potrivit (uneori, a se vedea acceptabil , onorabil )
cale de a rezolva conflictul. Uneori, nu putem rezolva deodat tot ce ne dorim, sau dorin a de a
rezolva este atât de puternic , încât aproape c silim partenerul s accepte o solu ie luat
împreun , dar doar pe jum tate acceptat reciproc, sau o decizie luat de un ter (de exemplu, la
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tribunal). În aceste cazuri, conflictul nu se rezolv , ci doar se deplaseaz de la rezolvarea
problemei ini iale la lupta pentru combaterea deciziei ulteriore. Trebuie s accept m faptul c un
conflict poate fi complex multifactorial i multistratificat, desf urându-se pe mai multe planuri.
Unele planuri nu devin accesibile decât dup ce precedentele au fost atinse. Nu exist doar o
singur solu ie bun , ci pot fi mai multe, a a cum se poate întâmpla cu orice problem
matematic , de exemplu.
În ciuda anumitor stereotipii în percep ia conflictului, acesta este multifa etat i oamenii
au p reri destul de diverse în privin a lui, uneori chiar contradictorii. A adar, este posibil ca
fiecare dintre noi s fi crescut cu p reri diverse i contradictorii, s fim chiar noi oarecum
confuzi în leg tur cu acest subiect. Între aceste pozi ii contradictorii sau negative, se strecoar i
elemente pozitive, care pot da, cel pu in, o conota ie favorabil ideii de conflict: este incitant, te
face mai puternic (daca e ti câ tig tor), te poate ajuta, te stimuleaz , aduce progres, este creativ,
poate m ri intimitatea, denot curaj, poate clarifica problemele, e o oportunitate de a afla ceva
despre tine i/ sau despre ceilal i.
Aceste obiective de cunoa tere fac obiectul investiga iei noastre aplicative.
Prima parte a studiului este exploratorie: determinarea imaginii conflictului, presupus
a fi, în general, negativ i detectarea acelor aspecte percepute drept neutre sau pozitive. S-a
c utat conturarea unei imagini mai complexe a conflictului, care cuprinde evaluarea global a
conflictului, tipuri i exemple de conflict, pentru a afla care sunt cele mai cunoscute sau mai
accesibile reac ii la conflict (schema ac ional ) i tr s turi sau atribute personale asociate
conflictului sau conflictualit ii.
Ipoteza general este c imaginea conflictului este una negativ i, corolar acestei
ipoteze, c : a) percep ia unei persoane conflictuale este una negativ ; b) aceast imagine con ine
multe aspecte care descriu st ri emo ionale, afecte i mai pu in elemente care in de cogni ie sau
de ac iune; c) cele mai cunoscute i accesibile forme de conflict sunt cele de tip interpersonal.
Metoda utilizat este chestionarul cu întreb ri deschise. Acest chestionar urm re te
culegerea informa iilor pe baza asocia iilor pe care subiectul le face între diferite aspecte ce
descriu cuvântul int „conflict”. Tipul de asocia ie este semidirijat , pentru c subiec ii trebuie
s acorde aten ie, pe rând, anumitor aspecte ale conflictului. De asemenea, în acord cu
metodologia care se utilizeaz în studiul reprezent rilor sociale, subiec ii sunt ruga i s ofere i o
evaluare personal a acestor cuvinte asociate, în cazul imaginii globale a conflictului i a
atributelor unei persoane „sensibile la conflict”.
Întreb rile alese pentru aceast parte caut s acopere problematica conflictului din mai
multe perspective, care s permit utilizarea ulterioar a acestor informa ii culese în alc tuirea
scalei de schematicitate la conflict si anume: o definire a conflictului („ce este?”), tipuri de
conflicte, reac ii la situa ii de conflict, caracteristici ale unei persoane conflictuale.
Acest chestionar a fost aplicat unui num r de 173 subiec i (149 de fete i 24 de b ie i),
cu media de vârst de 22 ani, studen i ai Facult ii de Psihologie în anii de studiu I, II i III, în
perioada aprilie-mai 2003. Dat fiind num rul de r spunsuri solicitat la fiecare întrebare (5), ar fi
trebuit s avem la fiecare întrebare 865 de r spunsuri. La unele întreb ri am primit mai multe
r spunsuri, la altele - mai pu ine, dar num rul de omisiuni a fost destul de mare, a a c am
analizat doar r spunsurile oferite i am ignorat non-r spunsurile. Dac un subiect asociaz ideea
de conflict cu doar trei alte concepte, înseamn c acestea sunt cele mai accesibile, deci i cele
mai reprezentative.
Am urm rit frecven a cu care apar unele cuvinte, iar atunci când am cerut i evaluarea s-a
luat în calcul i aprecierea dat de subiect (+ pozitiv, - negativ, 0 neutru i n nedeterminat).
La evaluarea global a conflictului i la tipuri de conflict s-au ob inut urm toarele asocia ii
(Tabelul 1):
La definirea conflictului, primele cinci categorii, adic o treime din r spunsuri, cuprind
trei termeni cu conota ie negativ : „ceart ”, „neîn elegere” i „tensiune”, care pot fi forme
manifeste ale conflictului, aplicabile mai multor categorii de conflict interpersonal, intragrup,
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intergrup etc.; o categorie este, în mod evident, pozitiv i anume „lupta mental ”, „diferen ele”
de idei, opinii, care pot p rea conflictuale, dar sunt forme pozitive de interac iune care presupun
o opozi ie.
Tabelul 1.Tipuri de conflicte i defini ii ale conflictului
nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

tip

% definitie

frecv
interior
39
social
36
interpersonal
31
generatii
28
armat
26
familial
25
intergrup/etnic/rasial/sex23
verbal, cearta
22
politic
22
de idei
22
profesional
16
fizic
14
de interese/afaceri 13
intern/national
11
psihologic
10
colectiv/intragrup 10
religios
9
agresiv/violent/distructiv8
intre soti
7
intre tari
7
ideologic
6
benefic/pozitiv
6
afectiv
5
administrativ
5
mondial
5
de strada
5
concurenta/competitie 5
economic
4
moral
4
scolar/educational 4
intre frati/copii
3
neintelegere
3
organizational/institutional3
juridic
3
cultural
3
neimportant
3
extern
3
material
2
pasiv
2
major
2
455

f+
Idei
38
Cearta
1
Neintelegere
1
Disputa
6
Tensiune
2
Competitie
11
incompatib/nepotrivire2
Razboi
0
Divergenta
1
rezolvarea problemelor12
Progres
12
Confruntare
4
Contradictie
3
Bataie
0
de interese
0
conflict intern 2
violenta verbala 0
cunoastere
9
lupta
1
violenta
0
polemica
9
agresiune
0
lipsa de comunicare 0
constructiv
7
provocare
5
tip de relationare 2
dificultate/obstacol 1
altercatie
0
discutie
4
stress
0
eliberare de energie 3
stare neplacuta/rea /urit0
revolta
2
dezbatere
2
dilema
1
orgolii
0
necesitate
3
antagonism
2
problema
2
ura
0
inadaptare/adaptare 0
dominare
0
dezechilibru
0

7,98
7,36
6,34
5,73
5,32
5,11
4,70
4,50
4,50
4,50
3,27
2,86
2,66
2,25
2,04
2,04
1,84
1,64
1,43
1,43
1,23
1,23
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
0,82
0,82
0,82
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,41
0,41
0,41
93,05
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f11
42
24
13
19
5
8
16
6
2
1
4
3
11
4
4
8
0
6
9
0
8
7
0
0
5
4
7
1
6
1
5
1
0
0
3
0
1
0
3
3
2
1

f0
8
6
3
5
2
1
6
0
6
0
1
4
6
0
6
2
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
2
3
1
0
0
1
0
0
1
1

F?
11
7
7
9
7
4
4
3
5
3
3
4
4
5
5
6
5
4
4
3
3
2
3
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2

ftot
68
56
35
33
30
21
20
19
18
17
17
16
16
16
15
14
14
13
12
12
13
10
10
9
9
9
9
9
8
8
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4

%
10,66
8,78
5,49
5,17
4,70
3,29
3,13
2,98
2,82
2,66
2,66
2,51
2,51
2,51
2,35
2,19
2,19
2,04
1,88
1,88
2,04
1,57
1,57
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,25
1,25
1,10
1,10
0,94
0,94
0,94
0,94
0,78
0,78
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63

44
45

activitate

0
0
2
148 254 74

1
3
0,47
151 627 98,28

De altfel, categoriile considerate pozitive se afl mai mult în sfera cognitiv sau
instrumental
i în cea afectiv : progres, rezolvarea problemelor, cunoa tere, polemic ,
competi ie.
Exist câteva categorii, care nu au întrunit o majoritate în privin a evalu rii lor, care au
primit atât voturi pozitive cât i negative, i multe nedeterminate. Acestea sunt categorii care
sugereaz opozi ia, dar nu i o procesualitate i nici un anume registru psihologic la care s se
raporteze (afectiv, cognitiv, comportamental): „disput ”, „incompatibilitate-nepotrivire”,
„divergen ”, „confruntare”, „contradic ie”, „conflict intern”.
R spunsurile pozitive i cele neutre pot sugera c imaginea conflictului poate fi
schimbat prin schimbarea conota iei sale, mergându-se c tre o con tientizare a acestuia ( tim c
ne afl m în conflict) c ut m ideile, p rerile, opiniile informa iile care sunt incompatibile,
divergente, contradictorii i c ut m rezolvarea problemei. Nea teptat este faptul c subiec ii
consider competi ia o form de conflict pozitiv . Se poate observa tendin a c tre un punct de
vedere ra ional i nu c tre unul emo ional. Ar fi util s putem g si corespondentele afective i
comportamentale ale acestei „ra ionaliz ri a conflictului”, pentru a g si metode eficiente de
preven ie i r spuns la conflict.
În ceea ce prive te tipurile de conflicte pe care subiec ii le evoc cel mai frecvent, se
observ multe din sfera interpersonal , de i cel mai frecvent precizat este cel interior. Este
evident c subiec ii evoc tipurile de conflicte la care iau parte, sau pe care le întâlnesc mai
frecvent. Acestea sunt cele mai accesibile pentru ei i devin prototipuri pentru ceea ce ei gândesc
despre conflict în general.
Dintre reac ii, cel mai frecvent evocate sunt cele fiziologice i cele agresive sau violente,
ceea ce înseamn c subiec ii s-au raportat mai mult la reac iile celorlal i i la cele vizibile, mai
pu in la cele interne. Este posibil ca în situa ii de conflict s fim mai interesa i de ceea ce fac
ceilal i decât de ceea ce am face noi?
Tabelul 2. Reac ii la situa ii de conflict i caracteristici ale unui persoane „sensibile la conflict”
ATRIBUT
REAC IA
f+

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nervoas / iritabil
Sensibil / ginga
Agresiv
Emotiv
Impulsiv
Slab de caracter/ fire
Anxioas / tem toare
Nesigur
Timid
Inadaptat
Stresat
Indiferent / neimplicat
Înc p ânat
Violent / brutal
Afectiv
Calm
Empatic
Cert rea
Tensionat

8
1

1

1

1
7
7

f38
7
20
8
8
13
9
10
4
9
8
5
5
7
1
1
6
5

f0

3
1
7
5
1
2
1
4
1
1
2

1
3

f? ftot
9
47
14
32
9
30
10
26
9
22
7
21
8
19
6
18
8
16
7
16
6
15
7
14
7
14
5
12
9
11
3
11
4
11
4
11
3
11

30

%
7,62
5,19
4,87
4,22
3,57
3,40
3,08
2,92
2,59
2,59
2,43
2,27
2,27
1,94
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78

Frecv %
Nervozitate/iritabilitate
40 5,85
ip t/ ridicarea tonului
33 4,83
Violen fizic 32 4,68
Reac ii fiziologice/31 4,53
Indiferen / pasivitate
29 4,24
Violen verbal 25 3,66
Agresivitate 24 3,51
Plâns
24 3,51
Retragere 21 3,07
Violen
19 2,78
Fug
18 2,63
Agita ie
16 2,34
Renun are/ abandon
14 2,04
Furie/ mânie 13 1,90
team / angoas 12 1,75
Impulsivitate 11 1,61
Tremur
10 1,46
Afectarea vorbirii10 1,46
Rezolvare 9
1,31

20
21
22
23

Vulnerabil
1
Egoist
Instabil emo ional/ afectiv
Extravertit / coleric
1

4
4
4
1

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Conservatoare/ rigid
Pacifist
La
Introvertit / melancolic
Tolerant
Cu prejudec i
Neempatic
Orgolioas
Plânge
Instabil / necontrolat
Dinamic / activ
Refractar
Receptiv
Ambi ioas
Arogant
Influen abil
Intolerant
Respinge alte idei
Vigilent / atent
Competitiv
Suspicioas / susceptibil
Isteric
Timorat
Altruist
Sigur pe sine
Tr d toare
Nehot rât
Sociabil

3

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Dependent
Dominatoare
Implicat
Perseverent
Plictisit
Incomod

1
1
3

6
1
2

2

5
1
2
2
5
3
1
4

3

1
3
4
1
1
2

3
4
4
4
2
2
4
4
2
2
3
3

1

2
2

1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
5

11
11
11
10

7
3
3
4
5
3
3
4
4
2
1
3
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

10
9
9
9
9
9
8
8
8
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
578

1,78
1,78
1,78
1,62

Atac/ ofensiv 9
Evitare
9
Argumentare/ discu9
Ap rare/ defens 9
Amplifica/men inerea
conflictului 9
1,62
1,46
Inhibi ie/ blocaj 8
1,46
Isterie
8
1,46
Gesticulare 8
1,46
Respingere/ refuz8
1,46
Cedeaz / conformism
8
1,29
Stres
7
1,29
Implicare
7
1,29
Calm
7
0,97
Lupt / mobilizare7
0,97
Sup rare/ triste e7
0,97
Râs nervos 7
0,81
Ripost
6
0,81
Blamare
6
0,81
Depresie
5
0,81
Sinucidere 5
0,81
Aplanare
5
0,81
Mediere/ negociere
5
0,81 Înc p ânare/ perseverare
5
0,81
Ceart
4
0,81
Jignire
4
0,64
T cere
4
0,64
Ur
4
0,64
Amenin are 4
0,64
Cere ajutor 4
0,48
Autocontrol 4
0,48
Conciliere 4
0,32
Boal psihic 4
Sus inerea pct
0,32
propriu de vedere4
0,32
Compromis 3
0,32
Dezorientare 3
0,32
Ira ional
3
0,32
Le in
3
0,32
Criz
3
93,83
Tensiune
2
Ascultare
2
Frustrare
2
La itate
2
Dezam gire 2
620

1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
0,87
0,87
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
90,77

Aceste caracteristici au fost utilizate în special pentru a construi scala de schematicitate la
conflict, dar au fost incluse si cuvinte prezente în definirea, tipologia sau reac iile la conflict. Se
observ c printre caracteristicile cele mai evocate sunt cele legate de o „patologia” persoanei,
ceea ce confirm existen a unei preconcep ii dintre cele men ionate mai sus. Persoana este fie
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prea sensibil , iritabil sau impulsiv , nesigur , anxioas sau este agresiv . Subiec ii par s aib
un punct de vedere oarecum pasiv, în sensul c aceste caracteristici mai degrab plaseaz
individul în situa ii de conflict, datorit inadapt rii, iar el r spunde doar pasiv acestei situa ii, nu
neap rat o provoac . Este posibil ca aceste rezultate s se datoreze faptului c subiec ii sunt, în
majoritate, fete.
A doua parte a studiului vizeaz construc ia i verificarea calit ilor scalei de schematicitate
la conflict.
Markus (1977, p.65) define te schemele de sine ca "generaliz ri cognitive despre sine,
derivate din experien a trecut , care organizeaz i ghideaz procesarea informa iilor legate de
sine, din mediul social al persoanei." Schemele de sine ajut persoana s în eleag i s
organizeze invariantele din propriul comportament, care sunt rezultatul experien ei acumulate
prin evenimente i situa ii diferite i al categoriz rii repetate a acestora i a propriilor
comportamente în aceste situa ii. Schemele de sine structureaz i dau coeren propriilor
experien e i ofer o baz pentru judec i, inferen e i decizii legate de sine. Ele sunt informa ii
"cronic accesibile" (Higgins & Bargh, 1987) i sunt implicate în procesarea informa iei i în
autoreglarea comportamentului (Markus & Wurf, 1987).
Schemele de sine sunt, de obicei, m surate prin autoevaluarea de c tre participan i a
caracterului autodescriptiv i a importan ei tr s turilor relevante pentru un domeniu
(independen a, masculinitate, feminitate, asertivitate etc.). Scorurile la cele dou aspecte sunt
utilizate pentru a categoriza subiec ii în trei categorii (Markus, 1977, Markus & Wurf, 1987):
schematici sunt subiec ii care atribuie tr s turilor relevante pentru domeniul studiat un caracter
puternic autodescriptiv i o importan mare pentru imaginea lor de sine; non-schematicii sunt
subiec ii care apreciaz tr s turile ca descriindu-i într-o foarte mic m sur , dar fiind extrem de
importante, iar aschematicii sunt subiec ii pentru care tr s turile sunt moderat autodescriptive i
nu prea importante pentru imaginea lor de sine, restul subiec ilor fiind numi i inclasificabili din
punct de vedere al schemei de sine relativ la tr s tura studiat .
Schema pentru conflict a fost construit ca o scal ce cuprinde o list de 60 de adjective
(20 negative, 21 pozitive, 19 neutre). Aceast list a fost alc tuit pornind de la caracteristicile,
reac iile la conflict sau atributele unei persoane conflictuale expuse mai sus. Adjectivele negative
referitoare la caracteristici personale, au fost preluate a atare; adjectivele pozitive cu referire la
conflict nu au fost prea numeroase, a a c au fost utilizate antonime ale unor adjective negative
i cele (pu ine) considerate de subiec i ca fiind pozitive.
Itemii scalei sunt: R bd tor, Incomod, De ajutor, Flexibil, Orgolios, Con tiincios,
Relaxat, Influen abil, Teatral, Conciliant, Nervos, Calm, Intolerant, Adaptabil, Înc p ânat,
Altruist, Gelos, Secretos, Echilibrat, Egoist, Solemn, Controlat, Anxios, Prietenos, Comunicativ,
Cu tact, Receptiv, Nesistematic, Irascibil, Revoltat, Sigur de sine, Conven ional, Independent,
Pl cut, Ra ional, Puternic, Stresat, Impulsiv, Tensionat, Lucid, Combativ, Nep s tor, Ambi ios,
Imprevizibil, Cert re , În eleg tor, Cu spirit de observa ie, Negativist, Binevoitor, Face
compromisuri, Agresiv, Competitiv, Copil ros, Se retrage în fa a greut ilor, Implicat, Analitic,
Blând, Sincer, Mul umit de sine, Arogant.
Aceast list este evaluat de c tre subiec i inând cont de doi factori: caracterul
descriptiv i importan a lor pentru autodescriere, pe o scal de la 1 la 7 (1=foarte pu in, 7= foarte
mult).
Subiec ii au fost 210 (40 b ie i, 170 fete) studen i la Facultatea de Psihologie în anul al
II-lea. Testarea s-a efectuat în luna mai 2004.
Validitatea de construct a fost analizat prin efectuarea unei analize factoriale
confirmatorii, prin metoda componentelor principale, iar fidelitatea a fost verificat prin
calcularea coeficientului Alpha Cronbach.
Acest coeficient calculat pe întreaga scal este de 0,92. Aceast valoare s-a ob inut
incluzând scorurile de la importan i pe cele la descriptiv, atât de la itemii pozitivi cât i de la
cei negativi i neutri. Pentru corectitudinea demersului statistic de verificare a calit ilor acestei
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scale am efectuat câte o analiz factorial confirmatorie prin metoda analizei componentelor
principale pentru to i cei 60 de itemi ai scalei separat pentru cei doi factori: descriptiv i
importan a.
Pentru descriptiv s-au ob inut 18 factori, care explic 78% din varian a total , iar pentru
importan s-au ob inut 17 factori, care explic , de asemenea, 78% din varian . Cei mai
importan i sunt primii trei factori, la ambele analize factoriale, ei fiind factori de grup i
cuprinzând majoritatea itemilor, fie ei pozitivi („pacifi ti”) sau negativi („conflictuali”). Au fost
analiza i itemii care se g sesc în diferi i factori, inând cont, în paralel, atât de analiza factorial
pentru caracterul descriptiv, cât i de cea pentru importan . Analiza factorial pentru caracterul
descriptiv cuprinde în Factorul 1 itemii descriptivi pentru „pacifism”, iar în Factorii 2 i 3 itemii
descriptivi pentru „conflictualitate”. La importan , analiza factorial a grupat în Factorul 1
itemii de la „conflictualitate” i în Factorul 2 itemii de la „pacifism”.
In urma analizei factoriale itemii selecta i pentru scala de schem la conflict sunt în
num r de 15: 2, 11, 13, 17, 20, 23, 29, 30, 37, 38, 39, 44, 45, 48, 51, i anume: incomod, nervos,
intolerant, gelos, egoist, anxios, irascibil, revoltat, stresat, impulsiv, tensionat, imprevizibil,
cert re , negativist, agresiv. Pentru aceast scal s-a ob inut un Alpha total de 0,89, pentru
descriptiv Alpha =0,80, iar pentru importan - Alpha = 0,92.
Pentru schema la „pacifism” au fost re inu i 20 de itemi 3, 4, 12, 14, 19, 24, 25, 26, 27,
31, 34, 35, 36, 40, 46, 47, 49, 52, 58, 59 i anume: de ajutor, flexibil, adaptabil, echilibrat, calm,
prietenos, comunicativ, cu tact, receptiv, sigur de sine, pl cut, ra ional, puternic, lucid,
în eleg tor, cu spirit de observa ie, binevoitor, competitiv, sincer, mul umit de sine. Pentru
aceast scal s-a ob inut un Alpha total de 0,90, pentru descriptiv Alpha =0,87, iar pentru
importan - Alpha = 0,87.
Pentru a putea împ r i subiec ii în cele patru categorii propuse de Markus (schematici,
aschematicic, non-schematici i inclasficabili) se calculeaz , pentru fiecare subiect, suma
scorurilor la descriptiv i importan , separat pentru adjectivele pozitive i pentru cele negative.
Scorurile la cei doi factori -descriptiv i importan - pentru itemii negativi pot fi împ r ite în
cvartile i se codific variabila „schem pentru conflict” astfel: schematici sunt cei pentru care un
adjectiv descriind conflictul este i foarte important i foarte descriptiv (în quartilul 4- Q4d-Q4i);
non-schematicii sunt subiec ii care apreciaz tr s turile ca descriindu-i într-o foarte mic m sur ,
dar fiind extrem de importante (Q1d-Q4i); aschematicii sunt subiec ii pentru care tr s turile sunt
moderat autodescriptive i nu prea importante pentru imaginea lor de sine(Q3d-Q2i, Q3d-Q3i),
restul subiec ilor fiind numi i inclasificabili din punct de vedere al schemei de sine. Markus &
Wurf (1987) au observat c aceast metod duce la pierderea multor subiec i i au propus o alt
clasificare, i anume, schematici i neschematici, aceast din urm categorie însumând to i
subiec ii care nu sunt schematici fa o tr s tur . În aceast variant putem considera schematici
pe cei din categoriile Q4d-Q4i, Q3d-Q4i, Q4d-Q3i iar ceilal i subiec i sunt clasifica i drept
neschematici.
La fel se procedeaz pentru adjectivele pozitive. Se ob ine astfel schema de sine pentru conflict
i pentru non-conflictualiate pe care o numim „pacifism”, pentru simplificare. Se poate codifica
o nou variabil , care ine cont de ambele clasific ri i se ob in 4 tipuri: neschematicii, pacifi tii,
conflictualii i ambivalen ii.
inând cont de caracteristicile de mai sus putem spune c aceast scal este destul de bine
construit , judecând dup calit ile sale statistice dar studiul ini ial a fost efectuat în special pe
subiec i de sex feminin, astfel încât ar fi util s fie îmbun t it prin studiul r spunsurilor unor
subiec i de sex masculin.
Summary
This study aims to reveal the image of conflict among young people and to build a scale
to measure self-schema for conflict. The 173 subjects responded to a questionnaire focusing on
the definition of conflict, types of conflict, reactions to conflict situations and personal attributes
of a person “sensitive” to conflict. The questionnaire is using the free association technique.
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Subjects evaluate the answers as being positive, negative or neutral. The resulting categories are
used to build the self-schema for conflict scale. This scale is tested for the internal validity and
reliability on 210 subjects, using a confirmatory factor analysis and a reliability coefficient.
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Profilul psihologic al liderului eficient
Racu Iulia, student ; Racu Igor, dr.habilitat, profesor universitar.
Studiul prezentat este dedicat cercet rii problemei diagnostic rii profilului personalit ii
liderilor eficien i.
Actualitatea cercet rii este determinat de faptul c în domeniul abordat mai sunt
necesare studii asupra problemei liderului, dat fiind faptul, c în prezent nu exist o abordare i
explicare univoc a conceptului de lider eficient i problema dat r mâne de a fi foarte
contraversat .
În ultimii ani interesul tiin ific fa
de problema liderului a crescut. În literatura
psihologic str in tema liderului (liderului eficient) se discut foarte aprins. Fiind de mai
mult vreme în aten ia sociologilor, politologilor i psihosociologilor, aceast întrebare a ajuns
s fie o provocare pentru cercet tori.
Scopul cercet rii noastre const în stabilirea particularit ilor de personalitate a liderilor
studen e ti contemporani eficien i.
Obiectivele:
1. Analiza i studierea literaturii psihologice de referin cu privire la problema
personalit ii liderului eficient;
2. Elaborarea concep iei proprii privind profilul psihologic al liderului studen esc
contemporan eficient;
3. Elaborarea proiectului de cercetare i stabilirea unei baterii complexe i adecvate de
diagnosticare a liderului eficient;
4. Analiza cantitativ i calitativ a rezultatelor experimentale, interpretarea i formularea
concluziilor.
Baza teoretic a lucr rii o constituie:
Cercet rile privind liderul (B. M. Bass, R. M: Stodgill, C. A. Gibb, G. Lippitt, J.
De Launay, F. Fiedler, A. Neculau, R. Likert, R. J. House, M. leahti chi).
Cercet rile privind profilului personalit ii liderului eficient (R. B. Cattel, Cecil,
R. Lambert, S. R. Covey, J. Faverge, Pr. Mann, R. Baron i D. Byrne).
Ini ial cercet rile cu referire la liderii eficien i s-au plasat într-o perspectiv strict
psihologic , studiind mai întâi tr s turile fizice, apoi intelectuale sau caracteriale proprii
liderilor în vederea stabilirii unor tipologii. Pentru început exista o teorie a „omului mare” care
distingea la limit „eroul” i „gloata”. Cu timpul s-a impus o perspectiv psihosociologic ,
bazat pe unitatea dinamic individ - grup i procesele de interac iune reciproc . Fenomenul de
lider i conducere apare ca o condi ie i un rezultat a organiz rii i structur rii grupului. Studii
concrete au fost orientate spre identificarea unui ansamblu de atribute personale ce definesc
rolul pe care-l joac individul în calitate de conduc tor în grup. Îndeplinirea cu succes a unor
func ii sau sarcini înaintate în fa a unui lider presupune anumite însu iri personale. Sinteze în
acest domeniu semneaz : Cecil, Gibb, Lambert, Stogdill. Problema consta în determinarea
tr s turilor care fac dintr-o persoan un lider eficient. Modelul tr s turilor de personalitate a
dominat pân în anii 60 ai secolului XX . Opus conceptului de autoritate charistmatic , modelul
tr s turilor de personalitate porne te de la ideea c liderii nu sunt decât ni te oameni ca to i
oamenii. Situa iile de criz din istoria civiliza iei, sus in ap r torii acestui punct de vedere, au
dovedit c orice persoane pot deveni lideri. Acest fapt, dup ei, trebuie s conduc la instituirea
unui sistem educa ional destinat identific rii i dezvolt rii atributelor de conduc tor. Abordând
dou variante de cercetare – fixarea tr s turilor acelora despre care se considera c au fost mari
efi (Napoleon, Hitler, Lenin, Ford, Morgan) i studiul experimental al grupelor care i-au ales
singure efii – modelul vizat indic acele caracteristici de ordin fizic (înf i are, sex, vârst ),

35

psihologic i caracterologic (competen a psihologic , spirit pragmatic, autocontrol, voin ,
sociocentrism, spirit de ini iativ , senzitivitate interpersonal , siguran de sine, inteligen ,
vivacitate în ac iuni, empatie, entuziasm, putere de convingere, etc.), care pot face dintr-un
individ un bun lider. Neîndoielnic, realizarea func iei de conducere presupune existen a unor
anumite combina ii de însu iri i aptitudini. Competen a trebuie s se îmbine cu inteligen a,
fluen a verbal – cu sesizarea exact a rela iilor interpersonale, capacitatea de munc – cu
percep ia rapid i precis a datelor etc. Îns modelul însu irilor de personalitate nu este
expresia unui model explicativ perfect. Convin i de acest fapt mai mul i speciali ti observ c
de foarte multe ori, pentru a ocupa un post de conducere nu este imperios necesar s fii un
model de virtute sau i normalitate comportamental . Mul i dintre cei mai cunoscu i conduc tori
din istorie au fost nebuni, epileptici, lipsi i de bunul sim , nedrep i i autoritari. Hearst i Ford au
manifestat nevroze obsesionale, iar Hitler a fost paranoic. (6).
Paradigma cercet rilor se reduce în esen la efectuarea unor studii de corela ii. O prim
clasificare ducea la o dihotomie simpl : existau lideri buni i pu in buni (slabi). În continuare se
proceda la o divizare a fiec rui grup separându-se în final, s zicem 4 subdiviz ri a fiec rui
grup i liderii deci erau: foarte buni, buni, satisf c tori i slabi.
Printre caracteristicile fizice asociate liderului eficient se num r sexul, vârsta i
înf i area, constitu ia fizic (în l imea, prestan a, robuste ea). Studiile au ar tat c b rba ii
sunt mai des considera i eficien i deoarece sunt mai energici i mai rezisten i la eforturi decât
femeile. (1)
Factorul de vîrst pare s aib o semnifica ie mai mare decât apartenen a la sex:
1. dac vorbim de grupul de b rba i cel mai în vârst tinde a fi cel mai eficient
2. dac vorbim de femei atunci se pare c cea mai tân r va fi cea mai eficient .
Vârsta optim (medie) pentru eficien a unui lider este considerat a fi:
Japonia - 63,5 ani
SUA - 59 ani
în lume, între 30—50 ani.
Se apreciaz de asemenea c modul de prezentare, prestan a unei persoane, înf i area ei
are o anumit importan . Coeficientul de corela ie între aceste însu iri i eficien a liderului este
de 0,32.
Cât prive te aptitudinile i tr s turile psihologice acestea sunt f r îndoial necesare dar
nu suficiente pentru a fi un lider eficient:
a. energia, dinamismul, tendin a spre activitate, spiritul de ini iativ (înclina ia spre
munc , activitate se asociaz cu rezisten a la solicit ri, implicarea în activit i de
durat , perseveren , rezisten la frustrare). Guildford desprinde un factor G –
activitate general (inteligen general ) într-un ansamblu de însu iri de personalitate
detectate prin chestionarul care-i poart numele: Exist 2 poli opu i: se în elege c
eficien a liderului se asociaz cu factorul G+ i anume cu rapiditatea în activitate,
energie, vitalitate, vivacitate în ac iune, entuziasm, elan.
b. în condi iile actuale, cînd activit ile au devenit complexe i volumul de sarcini atât de
mare, cerin ele fa de inteligen a general i competen a liderului sunt ridicate.
Referindu-ne la a a tr s turi psihologice ca rapiditatea perceptiv în luarea deciziilor,
siguran a ra ionamentului, flexibilitatea gîndirii trebue s men ion m c calit ile date
presupun un nivel de inteligen care nu poate fi mai jos de mediu. Exist deci o
corela ie direct i semnificativ între inteligen i eficien . O anchet administrat
în SUA arat c inteligen a este una din cele primele 5 caracteristici importante
pentru un lider eficient.
c. inteligen a este considerat a fi un indice important pentru o persoan performant .
Stogdill
apreciaz c inteligen a liderului trebuie s fie pu in mai mare decât
inteligen a medie a grupului (7). J. Faverge vorbe te despre o atitudine euristic
proprie liderului eficient. E vorba de o capacitate de a lua decizia în condi iile unei
informa ii incomplete despre problem .
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d. printre aptitudinile specifice sunt men ionate de rând cu competen a profesional
aptitudinea sau fluen a verbal i senzitivitatea la rela iile interpersonale din grup care
apar mai frecvent asociate eficien ii liderilor. Fluen a sau aptitudinea verbal este
capacitatea de a lua cuvântul în grup la momentul necesar. Factorul verbal nu trebuie
aici în eles ca discurs retoric sau simpl facilitate în interven iile orale. Importan
prezint nu fluiditatea verbal goal ci aptitudinea verbal care nu se disociaz de
con inutul informa iei comunicate. Exist o corela ie între eficien a unui lider i
senzitivitatea la rela iile interpersonale. Pr. Mann constat c în 15 din 16 cercet ri
analizate, liderii posed o sensibilitate interpersonal semnificativ mare. Se consider
c liderii realizeaz o percep ie mai exact a rela iilor interumane din grup sesizînd
destul de corect opinia colectivului. Liderul exprim i concentreaz dorin ele
confuze ale grupului, cristalizeaz sentimentele i aspira iile vagi ale membrilor
sesizînd tendin ele i aspira iile nem rturisite ale grupului, reu ind s le traduc în
proiecte de ac iune. Aceast aptitudine faciliteaz colaborarea cu subalternii,
încurajarea i stimularea lor, sesizarea la timp a unor tendin e pozitive sau negative (2)
e. a fost examinat rela ia dintre eficien i tr s turi personale ca: încrederea în sine,
ascenden a, tendin a de dominare, gradul de autocontrol i extraversiunea. Datele
ob inute ne demonstreaz c exist o corela ie semnificativ între eficien
i
încrederea în for ele proprii. De asemenea, se men ioneaz c atât tendin a de afirmare
cât i ascenden a sunt destul de importante. Studiile mai recente (R. Baron i D.
Byrne) pun accentul pe gradul de autocontrol. Se vorbe te despre percep ia corect a
reac iei oamenilor, de capacitatea de a- i modifica i de a- i ajusta propria conduit în
situa ii diferite, fiind st pân pe impresia l sat altora: culegerea prealabil de
informa ii despre persoanele de contact i despre împrejur ri.
Rezumând cele exspuse trebuie s men ion m c
eficien a unui lider presupune o
combinare de însu iri i aptitudini: energie i capacitate de munc , percep ia corect i rapid a
datelor, inteligen , competen profesional , fluen verbal , sesizarea exact a rela iilor
interpersonale, control sub aspect afectiv i situa ional. În absen a acestor tr s turi un lider nu
este eficient. Un individ devine lider eficient gra ie unor însu iri personale cât i a unor valori pe
care le reprezint . De asemenea eficien a unui lider mai depinde i de voin a i capacit ile de
autorealizare a acestuia (3).
Pentru cercetarea noastr a fost formulat urm toarea ipotez : Tr s turile de
personalitate ca: încrederea în sine, tendin a de dominare, grad înalt de control al emo iilor i
comportamentului, voin a puternic determin eficien a liderului studen esc contemporan.
E antionul de cercetare: În e antionul de cercetare au fost inclu i 34 de lideri formali
dintre care:
30 de efi de grup
4 lideri sindicali.
Tehnicile utilizate:
La prima etap : (pentru selectarea liderilor eficien i)
1. Testul „Studierea climatului psihologic al colectivului”, care con ine 20 de aprecieri
conform c rora se apreciaz climatul psihologic al colectivului: climat psihologic
optimal, climat psihologic cu predominarea caracteristicilor pozitive, climat psihologic
instabil cu predominarea caracteristicilor negative, climat psihologic negativ.
2. Chestionarul „Cît de eficient este liderul care v conduce” care con ine 25 de întreb ri,
variantele de r spuns fiind „da” i „nu”. Punctajul ob inut plaseaz performan a liderului
în: înalt , medie i joas .
La a doua etap :
1. Testul „16 PF Cattel” (Forma A: 187 de itemi) scoate în eviden 16 factori de
personalitate i prezint un portret (profil) al personalit ii.
2. Testul „Autoaprecierea personalit ii” con ine 20 de aprecieri conform c rora se
determin nivelul de apreciere: foarte înalt, înalt, mediu, jos.
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3. Chestionar de personalitate H. Eysenck care cuprinde 57 de itemi la care subiectul
trebuie s r spund prin „da” sau „nu” . Se eviden iaz 2 factori : Extraversiunea /
Introversiunea i Nevrotismul.
4. Testul Leary con ine 128 de întreb ri conform c rora se eviden iaz atitudinea pe care o
persoan o adopt în rela iile interpersonale.
La prima etap a cercet rii am aplicat 2 teste „Studierea climatului psihologic al
colectivului” i „Cît de eficient este liderul care v conduce” în scopul select rii liderilor
eficien i. În acest mod am ob inut 2 e antioane: primul e antion format din lideri eficien i i al
doilea e antion format din lideri ineficien i. La etapa a doua în scopul compar rii profilurilor de
personalitate a liderilor ce fac parte din cele 2 e antioane am aplicat 4 teste. Administrarea
testelor men ionate, prelucrarea datelor brute ne permit s prezent m urm toarele rezultate
finale inclusiv analiza statistic a lor.
Pentru a analiza rezultatele ob inute la testul 16PF Cattel am selectat factorii cei mai
relevan i pentru eviden ierea tr s turilor de personalitate ce diferen iaz liderii eficien i de cei
ineficien i. În acest sens factori relevan i sunt :
Profilul personalit ii liderilor eficien i i neeficien i
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Graficul nr.1. Profilul personalit ii liderului eficient i neeficient.
Factorul A: Comunicarea. La liderii eficien i din perspectiva acestui factor se eviden iaz
urm toarele tr s turi: caracter extravertit puternic, tonus afectiv bun, un grad înalt de
sociabilitate, cooperant, deschis, amabil, u or adaptabil la condi ii variate, rela ii numeroase,
sesizarea exact a rela iilor interpersonale, atent i grijuliu fa de oameni. Liderii ineficien i se
caracterizeaz prin: caracter extravertit, tonus afectiv mediu, disponibilitate social medie,
atitudine critic , întotdeauna î i ap r propriile idei, sceptici, adaptabilitate medie la condi iile
variate, rela ii numeroase dar superficiale, sensibilitate medie fa de oameni.
Factorul B: Inteligen a. Liderii eficien i sunt bine dota i în plan cultural i intelectual,
ingenio i, le este caracteristic gîndirea abstract , perspicacitatea, fluen verbal înalt . Liderii
ineficien i se caracterizeaz prin gîndire rigid , o dezorganizare emo ional în gîndire, cu
dificult i solu ioneaz probleme abstracte, nivel cultural i intelectual mediu.
Factorul E: Dominare. Liderii eficien i se caracterizeaz prin spirit dominator, siguri pe
sine, nonconformi ti, înc p îna i, exces de afirmare proprie. La liderii ineficien i men ion m
afirmarea proprie de nivel mediu, siguri pe sine, independen i, nonconformi ti i înc p îna i.
Factorul G: For a Eu-lui. Liderul eficient are urm toarele tr s turi: caracter puternic, un
grad înalt de responsabilitate, perseveren , exactitate, moralist, echilibrat, hot rât, ferm. La
liderii ineficien i portretul psihologic este: un grad de responsabilitate mediu, mai pu in
organizat, flexibil, supus întâmpl rii i faptelor, treze te suspiciuni, uneori manifest
comportament asocial.
Factorul H: Îndr zneala / Pruden a. La liderul eficient se manifest a a tr s turi ca:
sociabilitatea, încrederea în for ele proprii, deosebit de îndr zne , înclinat spre ac iuni riscante,
curajos. Liderii ineficien i se caracterizeaz prin: indecizie, echilibrare, urmarea strict a
regulilor i legilor, manifest fric fa de risc.
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Factorul Q3: Autocontrol. Studiind liderii din perspectiva acestui factor vom eviden ia
urm toarele tr s turi de personalitate specifice liderului eficient i ineficient. Liderul eficient se
caracterizeaz prin control solid al emo iilor i comportamentului, formalist, amor propriu
ridicat, perseverent, energie, vitalitate, randament, eficien , vivacitate în ac iune, rapid în
activitate, voin , capacitate de autorealizare înalt , pe când la liderul ineficient se eviden iaz
urm toarele tr s turi: controlat, st pân pe sine, nedisciplinat, nu ine cont de p rerea altora, nu
este atent i delicat, dominat de unele conflicte interne, control sc zut al voin ei.
Rezultatele la testul „Autoaprecierea personalit ii” sunt urm toarele:
Autoaprecierea la liderii eficien i

10%
25%

65%

F. înalt
Înalt
Medie

FIGURA nr.1. Autoaprecierea la liderii eficien i
Din datele prezentate mai sus vedem c la 13 persoane (lideri eficien i) (65%)au o
autoapreciere foarte înalt adecvat i au încredere deosebit în for ele proprii, 5 persoane
(25%) de in o autoapreciere înalt adecvat i sînt siguri pe sine i doar 2 persoane (10%) au o
autoapreciere medie adecvat i prezint un nivel mediu de încredere în sine.
Autoparecierea la lideri ineficien i

14%
36%
F. Înalt
Înalt
Medie
56%

Figura nr.2. Autoaprecierea la liderii ineficien i
Analizând datele prezentate în figura 2 vom men iona c doar 2 persoane (liderii neeficien i)
(14,28%) prezint o autoapreciere foarte înalt adecvat care presupune un grad deosebit de
încredere în sine, 7 persoane (50%) au o autoapreciere înalt adecvat i sunt siguri pe sine i 5
persoane (35,72) prezint o autoapreciere medie ce presupune un grad mediu de încredere în
for ele proprii. Atât la liderii eficien i cât i la cei ineficien i autoaprecierea este adecvat .
În cele ce urmeaz vom prezenta rezultatele la Chestionarul de Personalitate H. Eysenck

39

Distribu ia rezultatelor privind
Extraversiunea/Introversiunea i Nevrotismul
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Figura nr.3. Distribu ia privind rezultatele la Chestionarul de personalitate Eysenck
Analizând rezultatele ob inute la chestionarul de personalitate H. Eysenck cu referin la
primul factor (extraversiunea / introversiunea), liderii din ambele e antioane se caracterizeaz
prin extarversiune i difer doar gradul acesteia. În primul e antion 14 persoane (lideri eficien i)
(70%) se caracterizeaz prin extarversiune considerabil pe când în al doilea se includ în
aceea i categorie doar 6 persoane (lideri ineficien i) (42,85%). Liderii inclu i aici pot fi
caracteriza i printr-un grad considerabil de desc tu are, foarte sociabili, deosebit de îndr zne i.
Referindu-ne la extarversiune moderat vom men iona c din primul e antion o de in doar 6
persoane (lideri eficien i) (30%), iar din cel de-al doilea sunt 9 persoane (lideri ineficien i)
(64,28%), ace ti lideri se caracterizeaz prin sociabilitate, îndr zneal i desc tu are, rela ii
numeroase dar superficiale. Referindu-ne la al doilea factor nevrotismul vom men iona
stabilitatea emo ional ridicat i medie, precum i instabilitate emo ional ridicat .
11 persoane (lideri eficien i) (55%) din primul e antion precum i 3 persoane (lideri ineficien i)
(21,43%) din cel de-al doilea e antion se caracterizeaz prin stabilitate emo ional ridicat , ceea
ce presupune un echilibru înalt emo ional i un control total al emo iilor. Vorbind de stabilitatea
emo ional medie men ion m c din primul e antion sunt 9 persoane (45%), iar din cel de-al
doilea 7 persoane (50%) ce corespund acestei categorii. Ace ti lideri se caracterizeaz printr-un
nivel mediu al echilibrului emo ional i un control par ial al emo iilor.
4 persoane din cel de-al doilea e antion (28,57%) manifest o instabilitate emo ional
ridicat , ceea ce presupune un nivel sc zut al echilibrului emo ional i un control redus al
emo iilor. În cele ce urmeaz vom prezenta rezultatele la testul T. Leary.
Distribu ia datelor privind stilul i atitudinea liderilor în rela iile
interpersoanle
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Figura nr.4. Distribu ia datelor privind stilul i atitudinea liderilor în rela iile
interpersonale.
14 subiec i (75%) din liderii eficien i precum i 1 subiect (7,14%) din liderii ineficien i
adopt un stil i o atitudine altruist în rela iile interpersonale, 3 subiec i (15%) din liderii
eficien i i 9 subiec i (64,28%) din liderii ineficien i adopt un stil i o atitudine autoritar în
rela iile interpersoanele. 1 subiect (5%) din primul e antion i 3 subiec i (21,42%) din cel de-al
doilea e antion adopt un stil i o atitudine agresiv în rela iile interpersonale. 2 subiec i (10%)
din liderii eficien i i 1 subiect (7,14%) din liderii ineficien i adopt un stil cooperant în
rela iile interpersonale.
Rezultatele ob inute la testul Leary ne indic c la liderii eficien i prevaleaz
comportament adaptiv social cu predominarea tipului altruistic de rela ii fa de cei din jur, care
se manifest printr-un grad excesiv de responsabilitate, uneori chiar i sacrificarea propriilor
interese, tendin a sau aspira ia de ai ajuta i comp timi pe al ii. Liderii eficien i sunt mai pu in
dominan i i prieteno i în compara ie cu cei ineficien i. La liderii ineficien i sunt accentuate
setea de putere, agresivitatea. Lor le este specific tipul autoritar de comportament fa de cei din
jur i tentin a de a se manifesta în orice activate de grup.
Cercetarea realizat ne-a permis s facem urm toarele concluzii:
• Liderii eficien i se deosebesc de cei ineficien i prin unele tr s turi de personalitate (
deosebiri statistic semnificative la p=0,05, dup U – Mann-Whitney).
Deosebiri mai esen iale dintre liderii eficien i i neeficien i au fost stabilite în 3 sfere:
intelectual , emo ional-volitiv i cea comunicativ .
În sfera intelectual liderilor eficien i le este specific un nivel mai înalt al inteligen ei i o mai
bun dezvoltare a gîndirii abstracte i logice.
În sfera emo ional-volitiv liderii eficien i se caracterizeaz printr-o voin puternic i un
control solid al emo iilor, pe când la cei ineficien i se eviden iaz un control sc zut al voin ei i
o reglare emo ional par ial .
În comunicare liderii eficien i se caracterizeaz prin atitudine altruist fa de cei din jur,
manifest prietenie, sociabilitate, iar la liderii ineficien i se observ o atitudine autoritar fa de
cei din jur.
• Trasaturile de personalitate ca: încrederea în sine, tendin a de dominare, grad înalt de
control al emo iilor i comportamentului, voin puternic determin eficien a liderului
studen esc contemporan.
Summary
A lot of works were dedicated to study the leadership problem from psychology point of
view. There are still necessary some studies upon leadership problem as there is no univocal
explication of the efficient leader concept and this problem is a divergent one. In this study
were established personality’s particularities of contemporaneous efficient leader students.
In conclusion were settled features of personality as: self-confidence, tendency to dominate,
high level of emotional and behavior control, will-power that determines efficiency of
contemporaneous student leader.
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FUNDAMENTE METODOLOGICE ALE ÎNV
RII
LIMBII ROMÂNE CU ELEVII COLII AUXILIARE
ROTARU MARIA – CONFEREN IAR UNIVERSITAR, DOCTOR ÎN PEDAGOGIE

Introducere
Înv area dirijat , sau mai bine zis înv area colar , organizat institu ional i mediat de
cadre didactice, are loc prin comunicare, folosind codul lingvistic, adic limba vorbit i scris .
Acest proces, este de fapt unul de intercomprehensiune, fiind întemeiat cu prec dere pe
intercomunicare verbal i urm rind nu numai transmiterea i recep ionarea anumitor cuno tin e,
dar i interpretarea lor prin intermediul limbii. Limba, cu unit ile ei fundamentale,- cuvinte,
no iuni,concepte,- sintetizeaz semnifica iile, simbolurile, i sensurile evenimentelor, realit ilor,
rela iilor din lumea exterioar i interioar . În procesul înv rii dirijate rolul limbii în aceea i
const , c ea transmite aceste sintetiz ri, sau, dup cum remarc W.H.Mac Gintie, „transmite
cuno tin e, de i nu le con ine”.(W.H.Gintie, 1978,p.106).
Argumentare
Importan a limbii în organizarea i desf urarea procesului de înv are dirijat , este
indubitabil . coala de orice tip i de orice timp, a inut i ine cont de aceast realitate, acordând
limbii materne locul de frunte în sistemul disciplinelor colare. Prin valoarea sa deosebit , limba
matern sus ine întregul sistem al obiectelor de studiu, prin influen a ce o are, înlesne te
formarea i consolidarea cuno tin elor despre realitatea înconjur toare, iar prin tr s turile sale
caracteristice, stimuleaz posedarea celor mai importante tehnici ale activit ii intelectuale:
cititul, scrisul, exprimarea coerent .
Când este vorba, îns , de acelasi proces al înv rii, dar cu referire la disciplina colar
“limba matern ”, când se pune problema înv rii limbii „in stricto sensu”(J.Piajet), ca
disciplin colar , i nu doar a rolului ei în înv area altor discipline de studiu sau a altor
comportamente, merit s fie pus în discu ie o alt problematic i anume, cea a mecanismelor,
ce pun în ac iune procesul înv rii i/sau studierii limbii. Pentru copilul cu poten ial intelectual
normal, înv area în condi ii colare a limbii materne pare s nu pun probleme deosebite, de i i
acest postulat poate fi pus la îndoial . Mecanismele neurofiziologice, care asigur acest proces,
se realizeaz diferit, la diferi i elevi, iar metodologia înv rii limbii,- în special în ciclul primar,porne te de la acela i volum de cuno tin e despre limb ,(fonetic , lexic, structuri gramaticale),
acelea i metode i tehnici de activitate, aplicate pe aceea i etap cronologic , de unde i vine
succesul i/sau e ecul în înv area limbii de elevii din clasele primare.
Mai pregnant, îns , apare necesitatea cunoa terii i lu rii în considerare a acestor
mecanisme, atunci când înv area limbii este o preocupare a celor ce realizeaz educa ia special
a copiilor cu deficien e de intelect.Un num r imens de cercet ri tiin ifice asupra limbajului
deficientului intelectual, în primul rând cele efectuate de L.Vâgotskii, apoi de J. if, V.Lubovskii,
V.Petrova, M.Ro ca, completate de investiga iile, ce fac obiectul unui mare num r de publica ii
didactico – metodice (M.F.Gnezdilov, I.P.Kornev, N.M.Barskaia, A.K.Axionova,
V.V.Voronkova, T.C.Ulianova) demonstreaz , c etiopatogeneza deficien elor de intelect
imprim un caracter diferit atât mecanismelor de baz ale activit ii nervoase superioare, cât i
celor structural – func ionale, în care se produc opera iile limbajului. Perturb rile ce se produc în
limbajul copiilor cu deficien e mentale, creeaz un obstacol persistent în procesul de înv are,
dezvoltare i integrare a deficientului mintal. Consituirea unei metodologi speciale, care ar ine
cont atât de caracterul i gradul deficien ei mentale, cât i de specificul evolu iei componentelor
i fazelor vorbirii copiilor cu asemanea deficien e, poate deveni un instrument util de stimulare,
restructurare i dezvoltare a activit ii mentale i a form rii personalit ii lor.
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Descriere
Studiul mai multor cercet ri în domeniul limbajului copilului, ne convinge c în
literatur (mai ales în cea metodic ), atunci când se discut un aspect sau altul al acestei
probleme, mai frecvent se utilizeaz conceptul de „dezvoltare”, considerându-se probabil, c
„înv area” limbii are loc spontan. În realitate, îns , limba se înva ca i oricare alt
comportament. Pentru a deveni un adev rat instrument al intercomunic rii, ea trebuie integrat
sistemului limbajului. Procesul de înv are a limbilor str ine, a scos în eviden faptul, c la
baza înv rii unei limbi se afl „structura intern a actului comunica ional”, (Noveanu,E. P.,
Pan ,L.I.,1981), procesele care au loc în mintea vorbitorului în momentul comunic rii prin
intermediul limbii. Este demonstrat necesitatea elabor rii unor asemenea strategii metodologice
de înv are a limbii, care ar ine cont de factorii de strustur i func ionalitate a limbajului celor
ce particip la înv are.
Pentru a urm ri cu o oarecare u urin specificul înv rii limbii de copilul deficient
mental, i pentru a descrie cu o anumit doz de claritate acest specific, merit s fie amintit
ierarhizarea f cut în baza celor mai autorizate cercet ri de neurofiziologie (A.Kreindler, 1967)
pentru nivelurile structural- func ionale ale limbajului:
- nivelul periferic al instrumentelor limbajului: cap tul periferic al analizatorilor cu
toat calea lor aferent pîn la scoar i organele fonatorii cu c ile eferente de la
scoar spre periferia motorie;
- nivelul cortical al instrumentelor limbajului: la acest nivel are loc organizarea
elementului fonetic al vorbirii în foneme, ceea ce permite transformarea fluxului
neîntrerupt de sunete într-un sistem de sunete articulate;
- gnozia (recunoa terea) auditiv ,vizual i de coordonare articulatorie a cuvântului
vorbit.Acest nivel asigur func ia nominativ , de raportare a fiec rui cuv nt la un
anumit obiect;
- nivelul func iilor mnezice,- de reamintire i evocare a entit ilor lexicale stocate în
urma procesului de înv are;
- nivelul func iilor de abstractizare, esen ializare, i conceptualizare, care se constituie
din func iile de baz ale limbajului interior i de formulare a simbolurilor.
Aceast ierarhizare permite s fie surprins în etape i global limbajul deficientului
mental i astfel s poat fi identificat nu numai simptomatologia gradelor de dezvoltare i/sau
nedezvoltare a limbajului, dar i cauzele diferen iale ale deregl rii acestui proces. Perturb rile, ce
au loc la fiecare din aceste niveluri, sunt diverse i inflien eaz în grade i modalit i diferite
întregul sistem al limbajului, iar de aici i întregul proces de înv are a limbii de copiii cu
deficien e mentale. Distorsiunile limbajului pot fi relativ u or identificate în zonele reprezentate
de nivelurile structural-func ionale. Acest lucru este confirmat i de cercet rile tiin ifice
fundamentale (L.Vâgotskii, V.Lubovskii,V.Petrova, M.Ro ca, C.P unescu, E.Verza,T.SlamaCazacu), care au demonstrat, c sindromul deficien ei mentale prin efectul ce îl produce asupra
unor mecanisme de baz ale activit ii nervoase superioare, are influen
direct i de diferit
grad asupra tuturor nivelurilor structural-func ionale ale limbajului deficientului mintal.
Identificarea consecin elor acestor influen e nu este îns univoc pentru oricare nivel. Cu cât
nivelul func ional al limbajului este mai înalt,- men ioneaz autorul acestei ierarhiz ri,- cu atât
mai complex este structura lui, cuprinzând agregate neuronale, ce se r spândesc adesea în
întregul creier.(A.Kreindler, 1967, p.136). Astfel, începând cu nivelul patru, în mod practic este
imposibil s se fac o precizare clar a rela iei dintre factorul ce a influen at, zona influen at i
perturbarea produs în formularea vorbirii. Cu o mai mare probabilitate poate fi stabilit aceast
corela ie pentru primele trei niveluri structural-func ionale ale limbajului. Aceast constatare
coreleaz cu datele unor serii de cercet ri tiin ifice de înalt autoritate, realizate în domeniul
limbajului deficientului mental. (V.Petrova, G.Danilkina, R.Lalaeva, M.Ro ca, C.P unescu,
E.Verza, T.Slama-Cazacu).
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Astfel, în func ie de gravitatea lez rii la nivelul periferic al instrumentelor limbajului, se
întâlnesc atât fenomene de surditate sau cecitate periferic de diferite grade, cât i mu enii,
afonie,dizartrie. În cazurile de afectare la nivel cortical, atunci când este lezat cap tul cortical al
analizatorilor optic i acustic, precum i centrul cortical al mu chilor fonatori, consecin ele se
întâlnesc cu prec dere în organizarea elementului fonetic al vorbirii în foneme, adic în ac iunile
de transformare a fluxului neântrerupt de sunete într-un sistem de sunete articulate. Tot la acest
nivel are loc i procesul morfofunc ional de integrare motorie a func iilor praxice mai
complicate, care asigur articularea cuvântului i /sau scrierea lui. Afectarea segmentului central
genereaz aceleasi fenomene, dar cu o simptomatologie mai puternic , având repercusiuni i
asupra unor procese ce se produc la nivelurile urm toare.
O frecven destul de mare au perturb rile ap rute în limbajul copilului deficient mintal,
în rezultatul ac iunii factorilor agresivi la nivelul gnoziei auditive i vizuale. La acest nivel se
produc opera ii, care asigur
raportarea fiec rui cuvânt la un anumit obiect,coordonarea
articulatorie a cuvintelor vorbite. Tot la acest nivel se declan eaz
i opera iile de percepere
auditiv
i vizual pentru cuvinte i culori, forme, dimensiuni etc.. Mai multe studii
experimentale (R.Lalaeva, G.Danilchina, V.Petrova, E.Verza) demonstreaz procentul foarte
ridicat de perturb ri ale praxiei i gnoziei la copilul deficient mental i relev frecven a acestui
fenomen în special în vorbirea scris , în procesele de citire i scriere.
Al turi de ace ti parametri, este pus în eviden de asemenea i timpul apari iei vorbirii.
Toate cercet rile confirm , c decalajul între apari ia vorbirii la copilul deficient mintal i
acela i fenomen la copilul normal, este de 3-6 ani, în func ie de gravitatea
deficien ei.(E.V.Weber,V.Petrova, M.Pevzner, V.Lubovskii, E.Verza, T.Slama-Cazacu). E.V.
Weber de exemplu, remarc o întârzere de 34 luni în apari ia vorbiri pentru deficien ele mentale
lejere,(debilit i mentale). Autorul subliniaz de asemenea, c în formele severe ale deficien ei
mentale (imbecilitate) primul cuvânt apare la 43 luni, (3,5 ani), iar propozi ia la 89 luni (7,5 ani).
În cazul formelor profunde ale deficien ei mentale (idio ie), primul cuvânt apare la 54 luni, iar
propozi ia la 153 luni. Desigur, timpul apari iei vorbirii are importan
i pentru diagnosticul
diferen ial al mai multor deficien e. Subliniem, îns , c mecanismele declan rii acestui proces
sunt atât de complexe, încât nu se g sesc intotdeauna explica ii pentru fiecare caz luat în parte.
(Amintim aici despre apari ia întârziat a vorbirii în cazul cunoscutului poet român L.Blaga).
Pentru pshopedagogia special , i în special pentru metodologia pred rii-înv rii limbii,
timpul apari iei vorbirii la copilul deficient mental, prezint interes din punctul de vedere al
alegerii tehnologiilor organiz rii i desf ur rii activit ilor de recuperare.
Pe de alt parte, în teoria i practica înv rii limbii este demonstrat capacitatea relativ
bun a memoriei verbale a copilor cu deficien e de intelect (tendin a de a reproduce structuri
verbale) vis-a vis de nivelul sc zut al ”sim ului limbii”,- capacitatea sc zut de a sesiza
varia iilele structurale ale limbii. Sunt reliefate i posibilit ile acestor copii de a însu i anumite
legit i lingvistice ale exprim rii, fie i f r a le con tientiza (V.Lubovskii, A.Alexina,1989).
Observ m, copilul deficient mental, de i prezint perturb ri ale vorbirii de grade diferite
i de o simptomatic destul de divers , dispune de anumite rezerve poten iale de dezvoltare, ce
ar permite structurarea unei perconalit i i a unei con tiin e sociale. Acest lucru, îns , poate avea
un mai mare succes, sau o mai mare eficien , în condi iile unui proces de educa ie special
organizat i întemeiat pe principii de corec ie i/sau recuperare . În societatea noastr aceste
condi ii, de bine – de r u, sunt asigurate la etapa actual de coala auxiliar .
Înv mântul auxiliar, constituit in timp i fundamentat prin vaste i în mare parte,
profund întemeiate cercet ri tiin ifice tiin ifice,(L.V gotskii, G.Dulnev, J. if, T.Vlasova,
V.Lubovskii, V.Petrova,
I.Eriomenko, E.Verza, M.Ro ca, Gh.Radu), î i mai p streaz
identitatea i în perioada, numit de noi “ de tranzi ie”. colile auxiliare, care fac parte din
sistemul înv mântului general, al turi de faptul, c realizeaz idealurile acestui înv mânt, mai
desf oar i o mare munc de corec ie i/sau recuperare, contribuind astfel la dezvoltarea
copiilor cu deficien e mintale i înlesnind considerabil procesul de inser ie a lor în via a social
i profesional . Elevii, colariza i în aceste institu ii sunt diferi i de semenii lor nu numai gra ie
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specificului posed rii i înv rii limbii. În elegerea insuficient a lumii înconjur toare, interesul
redus pentru cunoa tere, motiva ia sc zut , asamblate cu vorbirea nedezvoltat i înso it de
grave distorsiuni, condi ioneaz o percepere i o reflectare specific a lumii înconjur toare,
influen ând considerabil i comunicarea interuman prin intermediul limbajului. Func iile i
mecanismele semiotice, diferit dezvoltate le ace ti copii imprim un caracter specific întregului
sistem al producerii i organiz rii limbajului lor. Dezvoltarea specific a tuturor componentelor
i fazelor acestui proces influen eaz considerabil capacitatea de înv are a limbii.
Problema înv rii limbii materne in coala ajut toare a fost si r mâne una din cele
mai actuale si mai importante probleme ale înv mântului special. Studiile fundamentale ale
cercet torilor din domeniul psihologiei generale, i cu prec dere din domeniul psihologiei i
pedagogiei speciale (A..Luria, D.Elconin, V.Lubovskii, J. if, V.Petrova T.Ulianova, K.Karlep,
T.Slama Cazacu, E.Verza) demonstreaz atât rolul primordial al limbii pentru dezvoltarea
copilului în general, cât i însemn tatea special pe care o are însu irea limbii materne în
corectarea i/sau recuperarea neajunsurilor dezvolt rii psihice i intelectuale a copiilor cu
deficien e mentale.
Mai multe cercet ri tiin ifice, elaborate în domeniul psihopedagogiei speciale, au pus în
centrul aten iei problema elabor rii strategiei metodologice i determin rii caracterului înv rii
limbii în condi iile colii auxiliare (M.Gnezdilov, (1965)I.Cornev,(1956) M.Feofanov, (1956)
V.Petrova (1984), M.Ro ca, (1986) C.P unescu, (1982) E.Verza, (1993), A.Axionova (2002),
T.Ulianova, (1984), V.Voronkova, (1993). Din p cate, studiile tiin ifico-metodice, mo tenite
din perioada sovietic , i care mai întemeiaz i ast zi procesul didactic din colile ajut toare,
de i au elucidat destul de conving tor, pentru acele timpuri, diverse aspecte ale metodicii
înv rii limbii materne cu elevii deficien i mental, nu întotdeauna au dezv luit i pentru cadrele
didactice din înv mântul auxiliar, o problem de semnifica ie teoretic i practic major , i
anume, cea a corel rii strategiilor didactice de predare cu mecanismele patogenetice ale înv rii
limbii de copiii cu deficien e mentale în sensul larg al cuvântului. În linii generale, studiile in
cont de caracterul specific al etapelor ontogenetice a vorbirii acestor copii. i totu i, metodicile
înv rii limbii, prezint pentru cadrele didactice din înv mântul auxiliar, doar recomand ri
generale privind înv area i/sau recuperarea anumitor componente ale vorbirii, în func ie de
fazele acestui proces. În acela i timp, organizarea i desf urarea procesului de înv are a limbii
materne în baza strategiilor metodice cunoscute, nu întotdeauna permite stabilirea unor rela ii
strânse între tehnologiile de înv are a limbii cu elevii deficien i mental i modific rile
opera ionale ce se produc în nivelurile structural-func ionale ale limbajului lor. Mai mult decât
atât, în arealul tiin ifico-metodic al înv mântului special din Republica Moldova, lipse te cu
des vâr ire o metodologie special a înv rii limbii române cu elevii colii auxiliare.
Cunoa terea cu diverse concepte ale înv rii limbii, din literatura de specialitate din alte ri
(K.Karlep,1993, A.Aksionova,2002,M.Maistre,1972,T.Slama-Cazacu,1986, C.P unescu,1992),
ne permite s afirm m, c i programele colare în vigoare, i manualele din înv mântul
auxiliar, preconizeaz con inuturi, care apropie foarte mult direc iile de activitate didactic în
aceste coli, de con inutul activitatilor în institu iile pentru copii cu dezvoltare normal .
Pentru fundamentarea unei metodologii speciale a înv rii limbii materne cu elevii
deficien i mental, sunt deosebit de importante constat rile din clinica neurofiziologic a
limbajului, care demonstreaz , precum i cele din domeniul psiholingvisticii, care confirm , c la
deficientul mintal cel mai puternic sunt diminuate procesele esen ializ rii, care nu ating punctul
maxim al conceptualiz rii chiar i în rezultatul înv rii dirijate. Studiile demonstreaz
(P.Barbizet, M.Maistre, T.Slama-Cazacu, A.Luria, C.P unescu) c pentru ace ti copii, cuvântul
nu c p t valen e opera ionale în planul cunoa terii, i mai ales în cel al organiz rii i dirij rii
comportamentului de înv are colar i social . Dup Constantin P unescu (1982), ”ca i în
fenomenul afazic, la deficientul mental, în zonele neuronale, specializate de producerea i
structurarea limbajului, se produc destructuraliz ri, care afecteaz , fie limbajul impresiv, fie cel
expresiv”. Într-o dimensiune i mai mare au loc asemenea fenomene în procesul de prelucrare a
informa iei i de manipulare a conceptelor, dat fiind întemeirea acestor opera ii pe func iunea
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unor categorii mai complexe de circuite neuronale, numite în neurofiziologie “metacircuite”. Or,
sechelele din câmpurile neuronale, implicate în limbaj i în func ionalitatea lui, nu permit o
organizare a acestuia dup modelele generale. Înv area limbii cu elevii deficien i mental,
necesit o metodologie special , întemeiat pe noi concepte i elabor ri, care s in cont atât de
structura deficien ei mentale, cât i de manifest rile specifice, ce rezult din func ionalitatea
proceselor neurofiziologice în nivelurile structural-func ionale ale limbajului.Structurarea i
restructurarea mecanismelor de baz ale limbajului deficientului mental, mai ales în ciclul
primar, ar putea deveni operante, în condi iile, în care s-ar insista asupra corel rii activit ilor de
înv are a limbii cu alte activit i, ce ar implica i alte câmpuri neuronale din sistemul nervos
central al acestor copii.
Concluzii:
1. Etiopatigeneza deficien elor de intelect imprim un character diferit atît mecanismelor de
baz ale activit ii nervoase superioare, cît i celor structural-func ionale, în care se produc
opera iile limbajului.
2. Perturb rile, care au loc la fiecare din nivelurile structural-func ionale ale limbajului copiilor
cu deficien e mentale sunt diverse i influen eaz în grade i modalit i diferite întregul sistem al
înv rii limbii de ace ti copii.
3. De i prezint grave perturb ri ale vorbirii, cu o simptomatic destul de divers , copiii cu
deficien e mentale dispun de anumite reserve poten iale, care în condi ii special organizate, ar
permite structurarea unei personalit i i a unei con tiin e sociale.
4. Înv area limbii cu elevii deficien i mental necesit o metodologie special , întemeiat pe
concepte i elabor ri, care dezv luie atît structura deficien ei mentale, cît i manifest rile
specifice, ce rezult din func ionalitatea proceselor neurofiziologice în nivelurile structuralfunc ionale ale limbajului.
Summary
Perturbations that occur at each structural and functional level of the language with
children who suffer from mental deficiency vary and influence the whole system of language
acquisition at different degrees within this category of children.
Language acquisition with mentally disabled children needs following a special
methodology based on concepts and research results aimed at the disclosure of both the
structure of the mental deficiency and certain specific manifestations. Both of them result from
the neuro-physiological processes within the structural and functional levels of the language.
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Dezvoltarea afectivit ii la preadolescen ii educa i în situa ii sociale de dezvoltare
diferite
Angela Verde , asistent universitar, doctorand UPS “Ion Creang ”
În procesul form rii i dezvolt rii preadolescen ilor, un rol deosebit de important îl are
mediul familial favorabil, condi iile psiho-sociale în care cresc copiii. Cercet rile efectuate de
c tre psihologii practici au demonstrat c dezvoltarea afectivit ii preadolescen ilor din institu ii
se deosebe te de dezvoltarea afectivit ii preadolescen ilor din familiile complete favorabile.
Specificul institu iei de tip închis, comunicarea cu maturul i semenii, insuficien a
dragostei i accept rii este un obstacol în formarea sentimentului de siguran i a încrederii în
sine a preadolescen ilor.
Discipolii internatelor cresc în condi iile hipotutelii, avînd un deficit enorm de
comunicare cu maturul i ca consecin la ei se formeaz o pozi ie interioar deosebit , a a
numita capsulare psihologic (G. Bowlby si W. Goldfarb)
O particularitate deosebit a copiilor orfani const în tendin a de a compensa lipsa
p rintelui prin transferul “imaginii” p rintelui asupra altor persoane. Copiii ce au crescut f r de
p rinte sunt în c utarea “loc iitorului” p rintelui, persoana ce o s -i iubeasca i o s -i protejeze.
Acesta e a a numitul “sindromul c utarii”, ce apare la copiii orfani mici i se p streaz la
preadolescen i si chiar la persoane mature.
Acestor copii le este specific instabilitatea emo iilor – bucurie, explozii de furie i lipsa
sentimentelor stabile. La ei practic lipsesc sentimentele înalte, legate de retr irile profunde ale
culturii. E important s eviden iem c copiii din internate sunt foarte vulnerabili, chiar cea mai
mic observa ie poate duce la o reac ie emo ional profund , nemaivorbind de situa ii ce cer
încordare emo ional . Psihologii în astfel de cazuri vorbesc despre toleran a frustra ional joas .
Cercet rile efectuate afirm prezen a la preadolescen ii crescu i în orfelinate a frustra iei, care se
manifest prin senza ie de încordare, difuzionare, furie. Reac iile de ap rare la frustra ie sunt
agresivitatea, evitarea situa iilor complicate sau dificult i comportamentale. Frustrarea repetat
poate cauza i neîncrederea în sine, predominarea formelor rigide de comportare sau chiar
nevroz . Un astfel de studiu a fost efectuat de A.M. Prihojan si N.N. Tolstîh, unde s-a cercetat
reac ia la frustrare a copiilor din internate i din colile medii generale. În rezultatul acestei
cercet ri
s-a demonstrat c copiii educa i în familii utilizeaz reac ii constructive la frustrare, iar cei din
institu ii sunt incapabili s se deta eze de obiectul frustrare, s g seasc singuri solu ii pentru
solu ionarea conflictelor i s ia responsabilitate asupra sa.
La preadolescen ii institu ionaliza i contactele cu semenii sunt mai slab pronun ate decît
la copiii crescu i în familie, deseori limitîndu–se doar la adres ri sau indica ii. Într-o serie de
experimente cu proiectarea diafilmelor s-a constatat c , copiii nu- i exprim propria p rere,
atitudinea proprie fa de evenimentele v zute, ci a teapt mai mult interpretarea pe care o vor
primi de la adul i (I.A.Zalizina, E.O.Smirnova). Copiii internatelor rareori vorbesc despre
viitorul propriu, deci perscectiva viitorului nu se contureaz . Contactele emo ionale “reci” între
copiii internatelor, i, în special, între preadolescen i i personalul angajat indic insuficien a
contactului emo ional, ceea ce poate duce chiar la o ulterioar anxietate ori fobie social .
L.Langmeir i Z.Meteicec au identificat insuficien a dezvolt rii perspectivei de viitor la
copiii din internate – ei foarte rar vorbesc despre viitorul lor în compara ie cu copiii ce cresc în
familie. Aceste lucuri se explic prin faptul c , acestor copii le lipsesc reprezent ri importante
din trecutul lor.
În interac iunea cu adul ii discipolii orfelinatelor sunt brutali, manifest agresivitate,
sup rare. “Camuflarea”, izolarea de la lumea exterioar , caracteristic “comunit ii” din internat,
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las o amprent asupra dezvolt rii calitative a sferei emo ionale a preadolescen ilor. În
conformitate cu acest fapt educatorii i profesorii din orfelinate aten ioneaz faptul c , un rol
deosebit în via a preadolescen ilor educa i în internate le revine rela iilor cu semenii, în deosebi,
la vîrsta preadolescent , cînd p rerile semenilor devin mai semnificative i mai importante.
P rerea psihologilor despre specificul rela iilor ce se formeaz între discipolii internatelor
este divers . Unii dintre ei men ioneaz c , “rela iile dintre semeni se formeaz ca rela ii de
rudenie, ca rela ii afective dintre frate i sor ”(Z. Mateicik, I. Langmeier, 1994). Al ii consider
c , “în interiorul comunit ii sale, copiii ce cresc în internate, manifest un comportament crud
fa de semenii s i sau fa de copiii de vîrst mai mic ” (B.C. Muhina, 1989).
I. Racu a comparat manifest rile emo ionale ale copiilor din internate cu cele ale copiilor
educa i în familii, utilizînd proba “cu oglinda”, constatînd c copiii educa i în familii manifestau
emo ii de bucurie, privindu- i chipul în oglind , iar cei din orfelinate, spre deosebire de semenii
lor erau foarte pasivi în fa a oglinzii, neexprimînd nici un fel de tr iri emo ionale. Merit aten ie
deosebit faptul înregistr rii în “proba cu oglinda” a reac iilor emo ionale negative (copiii
plîngeau în fa a oglinzii).
Pentru a deveni o personalitate deplin , copilul trebuie educat într-o atmosfer emo ional
cald i stabil . A. Adler men ioneaz c , dac contactul emo ional cu adul ii sau oamenii
apropia i este tulburat, copilul tr ie te ca pe un teritoriu “inamic”, du m nos, mediul acesta îl
inhib , expectan ele lui devin pasive, el totdeauna se simte neiubit i mai slab decît al ii. Ca
rezultat apare autoaprecierea joas , sim ul inferiorit ii, neîncrederea în sine.
Dezvoltarea psihic , i, în deosebi, cea emo ional a copilului este legat de
caracterul rela iilor dintre copil – matur (p rinte, înv tor, educator). Educarea copilului se
efectueaz prin interac iunea cu al i oameni i în rezultatul influen ei pedagogice bine orientate i
determinate. Un moment foarte important în procesul educa iei devine “rezonan a emo ional ”,
spre stabilizarea “armoniei emo ionale” cu lumea intern a preadolescentului. Ca urmare a
organiz rii neadecvate a sistemului educa ional în institu iile de tip închis, copilul sufer de
dificitul comunic rii cu maturul pe parcursul întregii perioade de plasare. Grpurile mari dup
cantitatea copiilor i un num r restrîns al educatorilor, care în mul imea cazurilor nici nu posed
o preg tire special , anume acesta i este tabloul internatelor.
Este necesar ca maturul care se ocup de educarea copiilor interna i, s nu posede un
nivel înalt al anxiet ii. Deoarece aceasta ne vorbe te despe tendin a spre acumularea emo iilor
negative care la rîndul lor se asociaz cu apreciere joas “care se manifest i prin agresivitate i
prin nerespectarea oamenilor din jur”. Aceast tr s tur tulbur armonia rela iilor între oameni.
Pa ina i Reazanova (1990) au efectuat o cercetare în baza c reia au determinat c
majoritatea copiilor crescu i în internate au identificat exact contextul fricii i cel neutru. Autorii
consider c omul mai u or apreciaz acea stare care îi este mai aproape. G.Bowlby men ioneaz
c una din cauzele apari iei fricii este lipsa persoanei sau a mediului sigur, în cazul copiilor
orfani e lipsa p rin ilor i a c minului familial. Preadolescen ii din internate confund emo iile
bucuriei, furiei cu cele neutre i cu triste ea. Îns frica niciodat nu a fost identificat gre it.
Nivelul empatiei la copiii institu ionaliza i este mai jos decît la preadolescen ii crescu i în
familii. E. Filleman a denumit capacitatea de identificare a st rii emo ionale a altui om ca o
necesitate acut care determin posibilitatea de construire a rela iilor adecvate cu lumea
înconjur toare. Discipolii caselor de copii rareori manifest empatie fat de alte persoane.
L.Murphy sustine c copiii exprim empatie în dependen de gradul de apropiere de obiect
(persoana apropiat sau strain ), de frecven a comunic rii cu el i de experien a tr it anterior.
Astfel, preadolescen ii din orfelinate, cresc în condi iile hipotutelei i a insuficien ii comunic rii
cu maturii i ca rezultat al separ rii acestor copii de la izvoarele satisfac iei, autorii vorbesc
despre o depriva ie ca o nesatisfacere a trebuin elor i astfel deriv spre calit ile tipice ale
sindromului depriva ional: frica, depresia, st ri emo ionale negative.
O caracteristic specific copiilor orfani educa i în institu ii de tip închis este deficitul
comunic rii cu adul ii. Efectul acestui deficit î i pune amprenta nu numai asupra afectivit ii, ci
i asupra întregii personalit i. Pe lîng independen i organizarea propriei activit i (ceea ce se
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consider pozitiv în condi ii favorabile) la ace ti copii se dezvolt egocentrismul, dezinteresul în
formarea rela iilor sociale. La ei apare neîncrederea în al i oameni, cu excep ia membrilor
grupului, a celor ce sufer la fel.
În comunicare cu adul ii ace ti copii sunt adesea brutali, manifest sup rare i
agresivitate. O tratare psihologic a apari iei agresivit ii la copiii orfani sus ine faptul c
agresiunea este o urmare a nesatisfacerii necesit ii de dragoste matern , p rinteasc . La ace ti
copii în plus nu sunt satisf cute necesit ile în comunicare, în autoafirmare etc. Toate acestea
împreun conduc spre apari ia agresivit ii.
P. Berns a analizat problema depriva iei materne i a men ionat c dezvoltarea Eu–
concep iei negative i a izol rii este consecin a insucceselor în formarea la copil a ata amentului
fa de p rin i sau al i adul i. Tr irile permanente i disconfortul emo ional profund afecteaz
autoidentificarea, provoac instabilitatea, nedefinirea Eu–concep iei, ceea ce neap rat va duce la
manifestarea agresivit ii.
Am efectuat un studiu comparativ a preadolescen ilor ce sunt crescu i i educa i în situa ii
sociale de dezvoltare diferita: preadolescen ii educa i în familii complete favorabile - I lot
experimental, preadolescen i orfani educa i în internate - II lot experimental; fiecare lot
experimental fiind alc tuit din 30 copii. În studiul comparativ au fost folosite dou metodici de
diagnosticare: testul Rosenzweig de cercetare a toleran ei frustrative (varianta pentru copii) i
testul Bass si Darky de diagnisticare a str ilor agresive la preadolescen i, care au fost prelucrate
statistic cu ajutorul metodei SPSS.
Rezultatele obtinute ce deriva din aplicarea metodicii Rosenzweig sunt prezentate în
graficul 1.
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Analiza rezultatelor comparative dintre I-ul si al II-lea lot experimental a eviden iat diferen e
statistic-semnificative la factorii: “reac ii cu fixare la obstacol” – OD (z= -2,569; p=0,009) cu
scoruri mai mari pentru I-ul lot experimental – 34,54 un. medii i mai mici pentru al II-lea lot
experimental 25,94 un. medii. Preadolescen ii din familiile complete favorabile sunt mai mult
fixa i pe obstacol, decît semenii lor din internat.
La factorul “Fixare pe satisfacerea necesitî ilor” NP (z=-2,505; p=0,012), s-au înregistrat
rezultate mai mari la al II-lea grup experimental 37,33 un. medii fa de al I-lea lot experimental
26,36 un. medii. În a a mod, copiii din al II-lea lot experimental, afla i în situa ii frustrative
reac ioneaz deseori concentrundu-se asupra satisfacerii trebuin elor proprii, spre deosebire de
lea ii lor din familiile complete favorabile. În acela i timp s-au eviden iat diferen e stastic-
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semnificative la factorul I “reac ii intrapunitive” (22,75 un. medii I lot; 29,13 un. medii al II-lea
lot) la pragul z=-2,564; p=0,010, cu rezultate mai mari pentru al II-lea lot experimental. Astfel,
preadolescen ii educa i în internate, aflindu-se în situa ii critice manifest tendin a de a orienta
reac ia spre sine, fa de copiii educa i în familii complete favorabile.
Aplicînd testul Bass si Darky am cercetat st rile agresive a preadolescen ilor din cele
dou grupe experimentale. Rezultatele ob inute în urma aplic rii testului sunt prezentate în
graficul 2.
Analiza rezultatelor comparative au eviden iat diferen e statistic-semnificative la scala
“Agresivitate fizic ” (4,90 un.medii I lot; 6,03 un.medii II lot) la pragul de z=-2,926, p=0,003,
înregistrindu-se rezultate mai mari pentru copiii din al II-lea lot experimental. Copiii educa i în
internate mai des manifest agresivitate fizic în anturajul lor psihosocial, decît lea ii lor din familiile complete favorabile. Exist diferen e statistice i la scala
“Agresivitate indirect ” (5,03 un.medii I lot;
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4,17 un.medii lotul II) la pragul z=-2,016, p=0,004, cu rezultate mai înalte pentru I lot
experimental. Preadolescen ii din familiile complete favorabile mai mult manifest agresivitate
indirect decît lea ii lor din internate.
S-au eviden iat diferen e statistic-semnificative la scala “Negativism” (3,50 un.medii I
lot, 1,73 II lot) la pragul z=-5,050, p=0,008, înregistrindu-se rezultate mai mari la I lot
experimental. Preadolescen ii din familiile complete favorabile demonstreaz mai mult
negativism, decît preadolescen ii educa i în internate.
La scala “Ofensa” se eviden iaz diferen e statistice (4,10 un.medii I lot, 5,37 un. medii II
lot) la pragul z=-2,650, p=5,37, cu rezultate mai mari pentru copiii din al II-lea lot experimental.
Preadolescen ii educa i în institu ii sunt mai vunerabili i mai des se ofenseaz decît lea ii lor
educa i în familii complete favorabile. La scala “Agresivitate verbal ” de asemenea s-au
eviden iat diferen e statistic-semnificative (8,37 un.medii I lot, 6, 53 II lot), la pragul z=-3,967,
p=0,001, cu rezultate mai joase pentru copiii din institu ii.
Generalizînd rezultatele ob inute putem concluziona:
•
preadolescen ii din familiile complete favorabile sunt mai mult fixa i pe obstacol, decit
preadolescen ii educa i în internate, ceea ce difer de opiniile mai multor psihologi (A.M.
Prihojan si N.N. Tolstîh). Aceasta are loc din cauza schimbarii normelor, valorilor, statutului
familiei contemporane i intr în contradic ie cu convingerile existente în psihologie.
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• Conform opiniei mai multor autori (Dollard, Doob, Miller, Mowrer & Sears) frustrarea duce
dup sine la aparita ia unei anumite forme de agresivitate. În cazul preadolescen ilor educa i în
familii favorabile ce reac ioneaz la situa ia frustrativ , fixîndu-se pe obstacol, aceasta se
reflect prin agresivitate verbal i indirect .
• preadolescen ii educa i în internate, aflîndu-se în situa ii frustrative reac ioneaz deseori
concentrundu-se asupra satisfacerii trebuin elor proprii, deoarece de cele mai dese ori trebuin ele
lor nu sunt satis fcute
• preadolescen ii educa i în internate mai des manifest agresivitate fizic . Conform unor
concepte ce explic apari ia agresivit ii la copiii orfani prin faptul c agresiunea este o urmare a
nesatisfacerii necesit ii de dragoste matern , p rinteasc
• preadolescen ii din internate posed un grad înalt de ofens , ca consecin a vulnerabilit ii
lor m rite.
• preadolescen ii institutionaliza i manifest tendin e de orientare spre sine a reac iei la
situa iile frustrative. Reac iile intrapunitive a copiilor din institu ii denot o autoagresiune: cu
autoînvinuiri si apari ia sentimentului de vinova ie, ap rute pe fonul depriv rii emo ionale.
Presupunem c aceasta se datoreaz unelor caracteristici ale acestor copiii: neîncrederea în sine,
frica, cît si evitarea situa iilor complicate.
Pentru ridicarea nivelului autoaprecierii i cel al stimei de sine a preadolescen ilor educa i
în internate este nevoie de aprobare, stimulare, încurajare din partea adul ilor. Evident c , aceasta
presupune o preg tire special a personalului orfelinatelor, în mod deosebit a educatorilor i
profesorilor.
Summary
The researches done by practical psychologists demonstrated that preadolescents
development from institutions differ from the development of their peers from complete
favorable families .Accomplishing a comparative survey of preadolescents brought up in
complete favorable families and those of orphans brought up in boarding schools (each
experimental lot comprising 30 children) and using as methods of diagnosis Rosenzweig test of
investigating frustrating tolerance (the variant for children) and Bass and Darky test of
diagnosing the aggressive states of preadolescents , which were statistically worked out with the
help of SPSS method I came to the following conclusions: the preadolescents from complete
favorable families are stated more on obstacle than their peers brought up in boarding schools
'that differs from the opinion of many psychologists. (A.M.Prihojan and N.N.Tolstih) This is
because of changing the norms, values , the statute of a modern family and is contradictory with
the existing beliefs in psychology.
according to the opinion of many authors (Dollard, Doob Miller,Mowrerand Sears) frustration
leads to the appearance of a certain form of aggressiveness. In case of preadolescents brought up
favorable families that react to frustrating situations, based on obstacle, this is reflected through
verbal and indirect aggressiveness.
Preadolescents brought up in boarding schools ,being in frustrating situations often react
concentrating on satisfying their own needs because in most cases their needs are not satisfied.
Preadolescents, brought up in boarding schools more often manifest physical aggressiveness.
According to some concepts that explain the appearance of aggressiveness to orphans by the fact
that aggressiveness is a consequence of unsatisfied necessity of maternal and paternal love.
Preadolescents from boarding schools possess a high degree of offence as a consequence of their
increased vulnerability.
Institutionalized preadolescents manifest tendencies of a self- oriented reaction to
frustrating situations. Intropunitive reactions of children from institutions denote selfaggressiveness; self-blaming and a sense of guiltiness; which appeared on an emotional
depravity background. Suppose, that this is due to certain characteristics of these children: self
distrust, fear, as well as avoidance of complicated situations.
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For rising the level of self appreciation and that of self respect of preadolescents brought up in
boarding schools it is necessary of approval,stimulation, encouragement from the adults.
Evidently, this implies a special training of boarding schools" staff, especially that of instructors
and teachers.
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Aspectele psihologice ale adic iei fa de jocurile computerizate
Ana Levin a, student , Elena Losîi, doctor în psihologie
Progresul tehnico- tiin ific, care a evoluat cu amploare la sfîr itul secolului XX, a generat
performan a tehnologiilor computerizate care au devenit indispensabile pentru o serie de ramuri
industriale, au influen at randamentul i eficien a tehnicii militare, au schimbat progresiv
mecanismele re elelor de comunicare i ale mass-mediei, calitativ au schimbat principiile de
lucru ale sistemelor bancare. Actualmente, tempoul computeriz rii dep e te ritmul dezvolt rii
celorlalte ramuri. Omul modern folose te computerul permanent: la serviciu, acas , în ma in i
chiar în avion. Computerul a devenit un element adiacent activit ii omului, ocupînd un loc în
con tiin a noastr , iar noi, în schimb, nu con tientiz m faptul c începem s depindem de
capacitatea de lucru a acestor scumpe buc i de metal color.
Odat cu apari ia computerului au ap rut jocurile de calculator, care i-au g sit admiratori
i care ating performan e grafice i tematice înalte care se perfecteaz odat cu inova iile re elei
globale de Internet. Iar odat cu Internetul au ap rut i unii oameni prea entuziasma i de el i care
petrec prea mult timp in lumea creat de Internet – lumea virtual . Aceasta a dus la apari ia
problemei: comportamente adictive. Adic ia reprezint o tulburare grav a comportamentului,
manifestat printr-o dorin puternic compulsiv de a utiliza substan psihoactiv (în cazul
drogurilor, alcoolului, tutunului) sau de evadare din lumea real prin practicarea unei activit i
(computer, munc , religie, televizor). Evident apare întrebarea care sunt limitele normale, care e
norma de timp necesar pentru utilizarea ned un toare a computerului? În opinia lui Tonino
Cantelmi, psihiatru la Universitatea Gregorian din Roma, perioada recomandabil este de 8
ore/s pt mîn de aflare în lumea virtual , iar utilizarea jocurilor de calculator devine patologic
atunci când intervine major în via a persoanei. Ultimile studii (Kimberly Y.) denot c circa 10 –
14% de persoane din întreaga lume sunt dependen i de aceste jocuri computerizate, vîrsta
cuprins a celor dependen i este aproximativ între 10 i 40 de ani, ponderea de inînd-o copii.
Acest subiect a fost studiat de mai mul i cercet tori, precum: E.Bern; D. Feldstein; H.
Remsimdt; . Corolenco; V.Rahmat aeva; A.Licico; I.Kon: I.Goldberg; O.Egger; V.Griffit, S.
Shapkin, P. Wilson .a. Jocurile computerizate au fost clasificate în jocurile de rol i jocuri nonrol.(clasificare dup meliov A.G.) Aceast clasificare are o importan major , fiindc natura i
mecanismul de formare a dependen ei jocurilor de calculator de rol (Role Playing Game) se
diferen iaz de mecanismul de formare a dependen ei de jocurile de calculator non-rol (Non-role
Playing Game).
Jocurile de rol sînt acele jocuri, în care juc torul se identific cu personajul jocului. Deci
însu i jocul „oblig ” juc torul de a prelua acest rol. E de men ionat faptul c ele au o influen
mai mare asupra sferei psihice decît cele non-rol, transpunerea în joac este mai profund , iar
motiva ia se bazeaz pe transferul juc torului în „lumea virtual ” i fuga de la realitate.
Psihologii presupun c dependen a psihologic de jocurile de calculator de rol ar fi cea mai
puternic dependen cibernetic dup gradul de influen asupra personalit ii juc torului, cu
alte cuvinte, întrece orice alt dependen de calculator dup a a criterii cum ar fi: puterea (în
sensul atrac iei fa de calculator), viteza de formare i influen a asupra psihicului omului.
Reie ind din aceasta, se presupune un mare pericol a influen ei jocurilor de calculator în caz de
abuz de ele i invers, un avantaj prin posibilitatea aplic rii lor în calitate de metod terapeutic în
lucrul psihologiei de corec ie. Aici se eviden iaz trei tipuri de jocuri de rol, care se bazeaz prin
diferen a de nivelul a atrac iei i cel a profunzimei.
1. Jocuri cu viziunea “din interiorul” eroului s u virtual. Acest tip de joc se caracterizeaz
printr-o for mai mare de “atrac ie” i “intrare” în rol. Specific este faptul c aspectul “din
interior” provoac juc torul la o identificare integral a personajului s u virtual, la intrarea
complet în rol. Dup cîteva minute de joc (timpul este variat în dependen de specificul
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individual al psihicului i experien a juc torului) omul începe s piard leg tura cu via a real ,
concentrîndu- i total aten ia asupra jocului, transpunîndu-se în lumea virtual . Juc torul poate
destul de serios s accepte lumea virtual i ac iunile eroului drept ale sale, ap rînd astfel
încorporarea justificat în subiectul jocului.
2. Jocuri cu aspect din “exteriorul” eroului s u virtual (cu eroul s u preferat). Acest tip de joc
se caracterizeaz printr-o for mai mic de intrare în rol în compara ie cu primul tip. Juc torul
“se prive te” dintr-o parte coordonînd ac iunile acestui erou. Identificarea sine-lui cu personajul
virtual poart un caracter mai pu in exprimat, în urma c ruia încorporarea motivat i
manifest rile emo ionale, de asemenea, sunt mai pu in pronun ate în compara ie cu tipul din
“interior”. Dac , în cazul ultimului tip de joc, omul în momentele critice ale eroului s u poate s
devin palid i s se învîrteasc pe scaun, s încerce s se apere de loviturile i împu c turile
“du manilor” virtuali, atunci, în cazul jocurilor cu viziune din “exterior”, manifest rile externe
sunt mai moderate, îns necazul sau moartea “sinelui” în ipostaza eroului virtual este tr it de
juc tor nu mai pu in intens.
3. Jocuri de conducere. Tipul se nume te astfel, deoarece în aceste jocuri juc torului i se ofer
dreptul de a conduce ac iunile supu ilor s i virtuali. În acest caz juc torul poate s activeze drept
conduc tor de orice specificare: conduc torul deta amentului for elor armate, conduc torul
statului, chiar “Dumnezeul”, care de ine acea putere de care juc torul în via a real este privat. În
acest caz omul nu vede pe ecran eroul s u, ci singur î i alc tuie te rolul. Aceasta e unicul tip de
joc, unde rolul nu este impus concret, ci este creat de însu i juc torul. În cazul dat profunzimea
intr rii în joc i în rolul s u vor fi eviden iate doar la persoanele cu imagina ie dezvoltat . Îns
incorporarea motivat în procesul de joc i mecanismul form rii dependen ei psihologice de joc
ca putere nu dep esc celelalte jocuri de rol. Accentuarea preferin elor juc torului pe jocurile de
acest tip poate fi folosit la diagnosticare, fiind luate drept compensarea necesit ilor de
dominare i putere.
Caracteristic pentru jocurile non-rol de calculator este faptul c juc torul nu preia rolul
personajului virtual, de aceea mecanismele psihologice de formare a dependen ei i influen a
jocurilor asupra personalit ii juc torului au specificul s u i sunt mai pu in puternice.
Motivarea activit ii de joc este bazat pe hazardul trecerii la o alt etap i (sau) colect rii
punctelor. La fel, se eviden iaz cîteva tipuri:
1. Jocurile de arcad . Astfel de jocuri se mai numesc Dandy i sunt foarte vast r spîndite.
Subiectul, de regul , e slab, linear. Tot ce trebuie s fac juc torul e s se mi te repede, s
împu te i s colec ioneze diferite premii, conducînd eroul virtual sau vre-un mijloc de transport.
Aceste jocuri în majoritate nu sunt d un toare, în sensul influen ei asupra personalit ii
juc torului, deoarece dependen a psihologic de ele cel mai des poart un caracter temporar.
2. Jocurile de logic . La acest tip se refer variantele virtuale a jocurilor de mas ( ah, jocul de
dame, etc.), de asemenea orice tip de probleme de logic executate sub forma unor programe de
calculator. Motivarea bazat pe hazard în cazul dat e determinat de dorin a de a învinge
calculatorul, de a ar ta dominarea sa asupra unei ma ini.
3. Jocurile la viteza reac iei. Aici se includ jocurile în care juc torul trebuie s - i mobilizeze i s
manifeste viteza reac iei. Deosebirea între jocurile de arcad , const în faptul c aceste jocuri nu
au deloc subiect, de regul sunt abstracte i nu au nici o leg tur cu via a real . Motivarea bazat
pe hazard, necesitatea de “a trece” jocul, de a colecta mai multe puncte, poate forma o
dependen psihologic temporar .
4.Jocuri tradi ional de hazard. Cuvîntul “tradi ional” se folose te, fiindc acestui tip nu i se
poate spune doar “jocuri hazarde”, din motiv c practic toate jocurile non-rol dup natura lor sunt
hazarde. Aici se includ variantele virtuale a jocurilor în c r i, rulete, imitatorii automatelor de
joc, etc, - variante computerizate a repertoriului unui casinou. Aspectele psihologice de formare a
dependen ei de aceste jocuri sunt destul de asem n toare i de aceea noi nu vom pune accent pe
ele.
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În concluzie, putem afirma c jocurile de rol în mai mare m sur permit omului “s
intre” in lumea virtual , s se debaraseze (cel pu in în timpul jocului) de realitate. În urma acestui
proces, jocurile de rol la calculator au o influen semnificativ asupra personalit ii omului:
rezolvînd probleme de “salvare a omenirii” în lumea virtual , omul amân rezolvarea
problemelor sale din via a real .
În continuare vom descrie acel mecanism de “atrac ie” a persoanei în dependen a de
jocuri. Mai multe cercet ri s-au f cut în domeniul motiva iei jocului, îns cu toate c motiva ia
are un rol important, totu i nu are un rol hot rîtor în mecanismul de formare a dependen ei fa
de jocurile la computer. Unii cercet tori consider c rolul hot rîtor a mecanismului de formare a
dependen ei fa de jocurile computerizate îl are fuga de la realitate i preluarea rolului. Acest
mecanism func ioneaz independent de caracterul motiva iei, de nivelul con tiin ei persoanei,
momentul începerii preocup rilor fa de aceste jocuri, - mecanismul începe s func ioneaz
odat cu cunoa terea acestor jocuri de rol i începutul jocului mai pu in sau mai mult regulat.
Deci se deosebesc dou momente importante în acest mecanism:
1.Fuga de la realitate – la baza acestui mecanism st necesitatea omului de a se izola de
problemele existente, nu numai cele legate de societate, ci toate cele legate de realitatea
obiectiv . Fuga de la realitate poate fi f cut prin mai multe modalit i, una dintre ele fiind fuga
în jocurile de rol, fuga într-o alt lume – în „lumea virtual ”.
Aspectele psihologice trateaz acest mecanism ca o tendin de a înl tura diferite
probleme i nepl ceri, legate de realitate. Iar jocurile de rol sînt un mijloc simplu i accesibil de
creare unei alte lumi sau situa ii în care omul nu a fost niciodat în via a i nici nu va fi. Aceasta
fiind o cale destul de u oar de a tr i într-o lume virtual , f r probleme, f r serviciu, la care
trebuie s te prezin i, etc. Astfel se exprim sensul acestor jocuri de rol, ele avînd rolul de a anula
stresul, de a sc dea nivelul depresiei etc. Fuga în aceste jocuri nu este o metod eficient ,
cercet rile i practica demonstreaz c unele persoane exagereaz acest lucru, în rezultat ei pierd
sim ul timpului, astfel apare pericolul c aceast fug s nu fie temporar , ci permanent , în
rezultat formîndu-se aceast dependen de jocurile computerizate.
Acest proces poate fi reprezentat în felul urm tor: omul pe o „perioad scurt de timp”
fuge de la realitate în lumea virtual , pentru a- i scoate stresul, pentru a evita problemele
existente etc – omul temporar iese din aceast „lume virtual ” în lumea real , pentru a nu uita
cum el arat i pentru a- i satisface necesit ile fiziologice. Celelalte trebuin e din piramid sunt
împinse în lumea virtual i se satisfac în acea lume. Mai apoi lumea real începe s -i par
str in i destul de periculoas deoarece omul nu poate s fac în lumea real ceea ce face în
lumea virtual . Unul din acei adic i, care este pasionat de obicei de jocurile de tip 3D-Action
(ac iune tridimensional cu viziune din interior), spune: “Atunci cînd ies în strad mie parc numi ajunge arma pe care o am în joc. F r ea, eu m simt lipsit de ap rare i de aceea m str dui
s ajung cît mai repede acas ca s reiau jocul.”. Deci, plecarea permanent din lumea real duce
la intensificarea acestei tendin e, la apari ia necesit ii statornice de a fugi din lumea real . Aici
putem face analogie cu drogurile i dependen a de ele: cu fiecare doz primit se m re te
dependen a, iar fiecare or de joc duce la cre terea dependen ei de joc i peste pu in timp omul
nu se poate descurca f r jocurile de calculator de rol.
2.Intrarea în rol sau mecanismul identific rii cu rolul. La baz st necesitatea de a se identifica
cu personajul virtual ceea ce îi permite omului s - i realizeze necesit ile nesatisf cute din
anumite motive în lumea real . Jocurile de calculator de rol sunt ca o parte din activitatea de
cunoa terea a omului, mai cu seam în copil rie. To i copii interpreteaz jocurile, con tient
asumîndu- i rolul celor maturi, satisfacîndu- i necesitatea de a cunoa te lumea înconjur toare.
Cu timpul jocurile de calculator de rol sunt înlocuite cu cele intelectuale i omul foarte rar are
posibilitatea de a primi rolul altui om, de i aceast necesitatea este p strat în subcon tient:
b rbatul ar dori s se afle in pielea unei femei, respinsul societ ii viseaz mac r pentru un minut
s devin lider. De altfel, necon tientizarea necesit ilor nu înseamn lipsa sau atenuarea lor ca
factor motivant, ci mai degrab invers, necesit ile subcon tiente exercit o mai mare influen
asupra comportamentului nostru decît cele con tiente.
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Instinctul de cercetare la animale i necesitatea de cunoa tere a omului este un factor puternic
de motiva ie i deseori determin comportamentul. Animalul condus de instinctul de cercetare,
uit de pericol i poate pieri de dragul setei de cunoa tere. Adic instinctul de cercetare a
animalului poate în bu i instinctul de supravie uire. Aceasta este demonstrat
i de adep ii
psihologiei cognitive, care sus in c trebuin a de cunoa tere este izvorul de activitate, poten ial
dinamic de dezvoltare a personalit ii. Jocurile de calculator de rol ar fi o modalitate foarte
efectiv a activit ii de cunoa tere. În procesul jocului se satisface trebuin a de cunoa tere
necon tientizat , în urma c reia omul prime te pl cere.
Mecanismul de formare a dependen ei e bazat pe trebuin a de a interpreta rolul. Dup ce
omul a jucat o dat sau de mai multe ori în jocurile de calculator el în elege c eroul s u virtual i
îns i lumea virtual îi permit s - i satisfac acele necesita i pe care nu le poate în lumea real .
Personajul s u virtual este respectat, cu autoritate, e puternic, poate s nimiceasc sute de
du mani în acela i timp, el este un Superman, iar pentru preadolescent este foarte pl cut s se
simt în pielea acestui personaj. În lumea real el nu are posibilitatea s tr iasc aceste senza ii.
Cu cît mai mult preadolescentul joac , cu atît mai mult el începe s simt contrastul dintre Eul
real i Eul virtual, ceea ce-l atrage i mai mult în lumea virtual i-l îndep rteaz de lumea real .
Astfel jocul se transform într-un mod de compensare a problemelor din via , personalitatea
începe s se realizeze în lumea virtual a jocurilor de rol, dar nu în cea reala. Evident aceasta
genereaz o serie întreag de probleme serioase în dezvoltarea personalit ii, în formarea
con tiin ei de sine i a autoaprecierii precum i în celelalte sfere a structurii personalit ii.
În a a mod, exist dou mecanisme psihologice de baza a form rii dependen ei de jocurile de
rol de calculator: mecanismul „fuga de realitate” i mecanismul identific rii cu rolul.
Mecanismele interac ioneaz între ele, dar unul îl poate dep i pe celalalt. Ambele sunt bazate pe
procesul compens rii tr irilor negative.
În ultimul timp a ap rut interesul fa de stadiile de formare a dependen ii fa de jocurile
computerizate, acestea fiind supuse unei compar ri cu stadiile de formare a dependen ei fa de
droguri, alcool i alte dependen e „tradi ionale”. Aceast metod este util prin faptul c atunci
cînd aceste stadii de formare a dependen ei coincid, exist posibilitatea c întreg volumul de
cuno tin e referitoare la formarea dependen ei „tradi ionale” s fie transpus asupra dependen ei
fa de jocurile computerizate. Dar trebuie de men ionat c aceste stadii nu coincid complet,
dependen a fa de jocurile computerizate avînd un specific al s u.
Noi ne-am propus un studiu pentru identificarea experimental a etapelor de apari ie a
depen ei fa de jocurile computerizate. Pentru a studia dinamica dependen ei fa de jocurile
computerizate din punct de vedere teoretic la baz am intervievat 15 juc tori cu experien (5 –
10 ani), cuprin i intre vârsta de 15-18 ani. Chestionarul a cuprins întreb ri referitoare la num rul
de ore petrecute la computer, tipurile de jocuri utilizate, metodele de selec ie a lor, factorii de
care depind timpul petrecut în joc, emo iile care-i înso esc, atitudinea adul ilor fa de ocupa ia
lor, etc. Utilizarea chestion rii a fost motivat de faptul c aceast problem necesit o studiere
profund i longitiv , iar tehnologiile computerizate se afl mereu în dezvoltare i metode
standartizate de diagnosticare a problemei respective nu exist .
Din punct de vedere subiectiv 80% din persoanele intervievate au trecut de „picul” de a juca
în aceste jocuri computerizate, nec tînd la faptul c ei continuu s se joace i mai departe.
Aceasta este dovedit i de cifrele ce au ie it în eviden : dac cî iva ani în urm , ei puteau s
joace cîte 30 – 50 ore în s pt mîn , iar durata unei joci putea fi de 14 – 18 ore, atunci în perioada
studiului ei jucau numai 20 – 30 ore pe s pt mîn , iar durata unei joci fiind de 4 – 5 ore. 88% de
persoane sus in urm toarea ideie: în momentul de fa ei sunt mult mai inventivi în jocuri, i de
asemenea ei nu se joac în orice joc, ci î i selecteaz jocurile. 66 % de juc tori sunt ata a i de un
anumit joc concret, în special cele „vechi”, ie irea din care a fost produs de „picul” acestei
activit i de joac .
Din cele expuse mai sus putem deduce c dinamica dependen ei fa de jocurile
computerizate poate fi reprezentat astfel: de la început are loc adaptarea omului „trezirea
interesului”, apoi apare perioada de cre tere brusc , de formare a dependen ei rapide. Aceast
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cre tere are un punct maxim, care depinde de particularit ile individuale ale persoanei i a
factorilor din mediul înconjur tor. Mai apoi puterea de dependen devine stabil , iar ulterior
descre te de asemenea pân la un anumit punct, acesta p strându-se pe o perioad îndelungat de
timp.
Sc derea puterii de dependen este legat de factori diferi i. Însu i juc torii sus in faptul c
aceasta este legat de formarea con tiin ei, de dezvoltarea personalit ii, de acumularea
experien ei de via (vîrsta celor cerceta i fiind de 15-18 ani). Majoritatea juc torilor sus in c
odat cu maturizarea au sim it o schimbare l untric , schimbarea valorilor, aceste jocuri având
un rol important în via a de zi cu zi prin rolul s u de compensare, prin posibilitatea de exprimare
Comparînd mecanismul de formare a dependen ei fa de droguri cu mecanismul de
dependen fa de jocurile computerizate. Observ m c la formarea dependen ei fa de jocuri
dup perioada „pic” începe un alt stadiu de descre tere, ceea ce nu este specific la dependen a de
droguri. Pentru jocuri este specific etapa de „stingere”, ceea ce pentru dependen a de droguri nu
este. Studiul realizat a permis lesne de confirmat existen a anumitor stadii în apari ia adic iei fa
de jocurile computerizate. La formarea dinamicii dependen ei fa de jocurile computerizate pot
fi distinse patru etape, fiecare avînd un specific al s u ( de men ionat c aceste stadii sunt axate
pe jocurile de rol, dar care pot fi reflectate i asupra celorlalte jocuri computerizate).
1. Stadiul pasiunii u oare - dup ce o persoan a jucat o dat sau de mai multe ori în unul din
jocurile de rol el î i formeaz un interes fa de el, începe s -i plac graficele computerizate,
sunetele, anume imitarea realit ii sau unele situa ii fantastice. Acesta se explic prin faptul c
unii doresc, viseaz de a împu ca, altul s conduc Ferrari etc toate acestea putând fi realizate
numai în joac . În urma satisfacerii acestor trebuin e ireale, în lumea real omul prime te
satisfac ie, manifestînd emo ii pozitive. Natura omului e format astfel încât el tinde s repete
acea ac iune care îi produce pl cere i care duce la satisfacerea trebuin elor. Astfel persoana
începe s joace nu numai din întîmplare sau ocazi ional, ci inten ionat, con tient. Caracteristic
pentru aceast etap este faptul c persoana se joac ocazional. La aceast etap nu este format
necesitatea în joc, jocul nefiind un pre valoric pentru juc tor.
2. Stadiul pasiunii propriu-zise – treptat de la prima stadie la care aceast trebuin de a juca nu
este format , începe cea de-a doua stadie unde începe s se formeze dependen a de aceste jocuri
ierarhic. Deci apare o nou trebuin – de a se juca în jocurile computerizate. Îns în realitate
structura acestor trebuin e este mult mai complicat , natura lor fiind dependent de
particularit ile psihologice individuale a persoanei. Cu alte cuvinte tendin a spre joac - este mai
degrab motiva ia de fuga de la realitate i identificarea rolului. La aceast etap jocul în jocurile
computerizate devine o necesitate cu un caracter sistematic. Îns cînd omul nu are acces la
computer, atunci necesitatea lui este frustrat .
3.Stadiul dependen ei - conform datelor oferite de A. panhel, numai 10 – 14% de juc tori sunt
„pasiona i”, ei aflându-se la acest stadiu de dependen psihic fa de jocurile computerizate.
Aceast stadie se caracterizeaz nu numai prin faptul c se afl la începutul piramidei de
dependen , dar i prin faptul c au loc unele schimb ri importante în cadrul sferei spirituale a
personalit ii. Dup A.G. meleva are loc schimbarea autoaprecierii i autocon tiin ei.
Dependen a poate lua una din cele dou forme: social i individual .
Forma social a dependen ei se deosebe te în men inerea contactelor sociale în cadrul societ ii
(ei contacteaz cu acela i tip de oameni). Astfel de oameni le plac s se joace în grup cu ajutorul
re elelor computerizate. Aceast form de dependen
este mai pu in d un toare decît cea
individual , prin faptul c ei nu se izoleaz i nu sunt izola i de societate. Cu toate c acest grup
este format din oameni „fana i”, aceasta nu-i permite omului de a fugi din lumea real în lumea
virtual .
Pentru persoanele cu forma individual de dependen perspectivele de afectare a sferei psihice
este mult mai real . Aceast form deregleaz echilibrul dintre lumea real i lumea virtual i de
asemenea percep ia ei. Aceste persoane se joac singuri, iar nivelul trebuin elor fa de aceste
jocuri r mîne stabil. Pentru unii jocul este un drog. Dac într-o perioad de timp ei „nu- i iau
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doza”, atunci încep s se simt insatisf cu i, au emo ii negative i cad în depresie. Acesta este un
caz clinic, psihopatologic care poate duce la degradare psihic .
4. Stadiul de ata ament se caracterizeaz prin sc derea interesului omului fa de joc.
Atitudenea omului fa de jocuri la aceast etap poate fi comparat cu un nasture cusut trainic.
Adic omul men ine „o distan fa de computer”, îns nu poate s se rup complet de jocurile
computerizate. Acest stadiu are cea mai mare durat i poate continua întreaga via , în
dependen de stingerea interesului fa de jocuri. O stingere complet este întîlnit foarte rar.
Dac persoana se opre te la unele din stadiile precedente atunci aceast dependen poate fi mult
mai u or „stins ”, îns dac persoan trece prin toate aceste trei etape de formare a dependen ei
psihice fa de jocurile computerizate atunci aceast dependen la etapa a patra se va men ine pe
o durat mai lung . O importan deosebit îl are punctul maxim de descre tere a acestei
dependen e dup „pic”. Cu cît descre terea este mai brusc , cu atît aceast „stingere” va fi mai
rapid . Îns o „stingere complet ” a acestei dependen e nu poate fi. E de men ionat faptul c pot
fi i perioade de cre tere a dependen ei odat cu apari ia unor jocuri noi. Dup ce s-a jucat
interesul scade, revenind la nivelul precedent. Deci, în jocurile computerizate copii sunt atra i de:
crearea unei lumi proprii, la care nimeni nu are ie ire, decît numai el;
lipsa de responsabilit i;
posibilitatea de a corecta orice gre eal prin mai multe încerc ri;
posibilitatea de a lua singur decizii (în cadrul jocului), o independen total .
Iar în final venim cu un mesaj c tre p rin i: „Nu încerca i s impune i copilului dumneavoastr
ceea ce V este drag, ci porni i de la interesele proprii ale lui, e necesar de-al cointeresa în
activit i care nu sînt legate de computer, de a demonstra adolescentului c exist o diversitate
mare de activit i interesante i utile pe lîng jocurile computerizate, care ajut nu numai la
sc derea tensiunilor ap rute, dar ajut i la dezvoltarea psihic i fizic a personalit ii.
Încerca i s -i informa i despre consecin ele fiec rei activit i, de faptul c lumea virtual este o
lume inexistent , este o lume creat de c tre oameni. Nu e nevoie de ignorat totalmente aceste
jocuri, ci trebuie s existe o limit ”.
Summary
In this article we describe the main psychological aspects of “game addiction”. So we
represent the interest in this phenomenon –a lot of people are involved in computer games, near
10-14%people addicted, and most of them are teenagers. Thus this phenomenon becomes a big
problem from the psychological and sochological views. After that we enumerate the types of
computer games, which are divided in two groups: role playing game (RPG) and non-role
playing game. The RPG is more attractive, has bigger speed of addiction, and has an influence of
psychic. Then we mention the mechanism of becoming an addict and all the stages. Finally we
come with an appeal for parents.
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Summary
Ideas Vigotski L. about bilingualism. Modern researches education bilingual of
children in mixed communicative environment.
In this article are submitted the basic ideas of Vigotsky about bilingualism and is
generalized the position of the author on a problem of mastering languages. It consists
from two basic rules. Children's bilingualism does not influence negatively mental
development of the child, but it is important to observe the certain requirements to its
formation. The mastering of the second language leans on native speech of the child. Also
is allocated the theoretical basis and specificity of modern research of genesis of speech of
the child in mixed communicative environment. Are presented the tasks, hypothesis stages
of experimental - theoretical research and their motivation.
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FORMAREA IMAGINII DE SINE LA ADOLESCEN I: PARADIGME TEORETICE
I ASPECTE ALE CERCET RII EMPIRICE

VICTORIA GON

A,

doctor în psihologie, lector superior

Studiul concep iilor asupra problemei imaginii de sine i procesului de formare
a acesteia la vârsta adolescen ei ne-a permis s ne formul m propria orientare în cercetare,
reie ind din mai multe premise.
În ceea ce prive te îns i conceptul imaginii de sine i sursele dezvolt rii ei, neam condus de urm toarea considera ie: con tiin a de sine a subiectului se afirm prin intermediul
cunoa terii lumii i sinelui, realizând în felul acesta con tientizarea propriei sale vie i psihice.
Rezultatul acestei activit i de cunoa tere se concretizeaz într-o imagine de sine, pe care
subiectul i-o modeleaz în procesul comunic rii prin identificare, comparare cu altul, analiza
sentimentelor i activit ii proprii i a altora, autoapreciere i con tientizarea aprecierilor celor
din jur. Imaginea de sine se prezint ca o rezultant a cunoa terii de sine, expresia integral a
modului în care se reprezint i se con tientizeaz pe sine un individ uman. Totodat IS este mai
superficial în raport cu con tiin a de sine (CS), fiind mai pu in stabil i prezentându-se ca una
formele sub care apare con tiin a de sine, o fa et specific a ei. În acest context noi nu vom face
o diferen de con inut între termenii „imaginea de sine”, „concep ia de sine” i „reprezentarea
de sine”, cu condi ia ca to i ace ti termeni vor fi întrebuin a i în sensul de reprezent ri
generalizate sau, dup cum am mai spus, formele sub care apare con tiin a de sine. „Con tiin a
de sine este o cunoa tere de sine bazat pe ac iunile noastre, aprecierile altora, pozi ia noastr
social ”(V.Pavelcu,1970, p.29). Sau, în alt viziune „…un proces de con tientizare a
personalit ii pe sine îns i în mul imea particularit ilor individuale, con tientizarea esen ei
proprii i pozi iei pe care o ocup persoana în mul imea rela iilor sociale. CS este i atitudinea
persoanei fa de laturile, structurile lumii interioare proprii de care ea este con tient . În baza
CS se afl aptitudinea omului de a se deosebi, de a se diferen ia pe sine de propria existen .
Aceast aptitudine apare în procesul comunic rii când se formeaz procedeele fundamentale ale
activit ii omului. Anume atitudinea proprie fa de existen a de care suntem con tien i,
atitudinea mijlocit de activitatea în comun determin formarea anumitor reprezent ri despre
sine însu i ca persoan activ , capabil de a efectua ac iuni valorice în cadrul
societ ii”(I.Racu,1997, p.4-5). Imaginea de sine este „produs final” al procesului de
con tientizare a persoanei pe sine îns i (I.Racu,1997, p.2).
Dorind s vedem cum se manifest aceast dimensiune a con tiin ei de sine la
adolescen i, trebuie s preciz m, c noi am pornit de la concep ia despre dezvoltarea stadial a
psihicului, considerând c i imaginea de sine are o atare evolu ie în toate dimensiunile sale
psihologice (cognitive, afective i comportamentale), nu independent de vârstele psihologice ci
în cadrul stadiilor psihologice de dezvoltare, concep ie admis ast zi de majoritatea psihologilor.
(B.G.Ananiev, P.R.Giamata, I.Levine, A.Leontiev, P.B rbulescu etc.). Am pornit de la ideea c o
etap de vârst psihologic nu este un simplu fenomen de evolu ie anatomo-fiziologic , ci un
moment de convergen al ac iunilor factorilor sociali, psihologici i anatomo-fiziologici, care
profileaz aspectul biopsihosocial al persoanei.
Am inut cont de faptul c majoritatea cercet rilor demonstreaz c vârsta
adolescent este perioada senzitiv pentru formarea con tiin ei de sine. Con tiin a de sine, ca
structur integr , este forma iunea central nou a adolescen ei, caracteristica de baz a
personalit ii adolescentului ( L. Vîgotschii, L. Bojovici, I. Kon, U. chiopu, T.Prun , I. Racu,
V. Vlas etc.).
Fiind con tien i c problema stadiilor dezvolt rii ontogenetice a psihicului
suscit înc discu ii, trebuie s concretiz m c noi subscriem la periodizarea propus de
A.N.Leontiev: vârsta adolescen ei fiind între 14,15-18-19 ani. Am considerat mai
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corespunz toare clasificarea expus mai sus, deoarece ea este în conformitate cu principiul dup
care psihicul se formeaz în i prin activitate. „Ceea ce determin în mod imediat evolu ia
psihicului este îns i via a copilului, dezvoltarea proceselor reale ale acestei activit i, cu alte
cuvinte dezvoltarea activit ii copilului ...” (A.Leontiev, 1964, p.349), care include atât factori
motiva ionali cât i opera ionali.
Promov m o tratare social i psihologic a omului, desigur f r a neglija
elementul fiziologic. „Orice activitate a copilului exprim nu numai rela ia lui cu realitatea
obiectual : în fiecare activitate a lui se exprim în mod obiectiv i rela iile sociale
existente”(A.Leontiev, 1964, p.366).
Problema, formulat astfel, necesit cercetarea influen ei i ponderii unui sau
altui factor asupra procesului de formare a imaginii de sine în dependen de specificul i
calitatea acestora. Imaginea de sine o vedem ca rezultat al interac iunii concomitente a mai
multor factori de diferit valoare i pondere: sociali (familie, coal , grupuri sociale, mass-media
etc.), psihologici (maturizarea intelectual , temperament etc.) i naturali (sexul) .a. Îmbinânduse în mod diferit, în diferite situa ii sociale de dezvoltare specifice vârstei sau unor persoane
aparte, unul i acela i factor nu produce acelea i efecte. Mult depinde de caracteristicile
subiec ilor, reprezentan i ai diferitor vârste, culturi, sexe, grupuri sociale etc. „Orice copil are
istoria sa individual i nu accept pasiv influen ele exercitate asupra sa, ci le selecteaz ,
acceptînd i respingînd...”(N.Radu, 1969, p.37). Deaceea fiecare caz particular de formare a IS
reprezint pe lâng aspectele generale, valabile pentru grupul social din care face parte, i
aspecte particulare, numai ale sale. Din punct de vedere psihologic ne intereseaz ambele
aspecte, deoarece generalul corelat cu particularul dau „individualul psihologic”, adic omul viu
concret, cum este el.
În acest sens, trebuie s admitem existen a unui anumit con inut psihologic
propriu al con tiin ei de sine ce se reflect în imaginea de sine la fiecare individ. Referindu-se la
acest con inut, T.Prun precizeaz , c „în con tiin a de sine sunt implicate toate însu irile
psihologice: cognitive, afective, volitive i alte tr s turi de personalitate. Aceste însu iri se
structureaz , în cazul fiec rui om viu, într-o imagine de sine specific . Principala caracteristic a
imaginii de sine ar fi aceea a structur rii sale pe dominante i subdominante, în rol de dominant
poate fi oricare dintre însu irile psihice, fie dintr-o categorie fie, probabil cel mai frecvent, din
câteva categorii diferite. În aceste condi ii este firesc ca imaginea de sine a unei persoane s
poarte, mai ales, „marca” dominantelor respective, care i-ar contribui tr s turile principale,
definitorii ale persoanei în cauz ”(T.Prun , 1970).
Dac recurgem s studiem un aspect sau altul al con tiin ei de sine, trebuie s ne
a tept m la concluzii unilaterale, i dac studiem elementele de con inut în ansamblul lor
specific, avem ansa s ob inem o imagine de ansamblu, ceea ce este foarte important.
De asemenea, avem în vedere i aspectul dinamic al con tiin ei de sine,
deoarece ea are o anumit evolu ie ontogenetic în cadrul form rii personalit ii în general. Aici
vorbim în primul rând de factorii specifici care ac ioneaz în formarea con tiin ei de sine i de
existen a unor particularit i, caracteristice diferitor etape ale dezvolt rii lor psihice.
O premis a cercet rii noastre este i ideea c la vârsta adolescent imaginea pe
care i-o face individul despre sine cap t consisten a, devine mai stabil în ce prive te
organizarea sa pe dominante i subdominante (I.Kon; A.Bodalev, L.Bojovici, Dubrovina, I.Racu,
B rbulescu etc.). Îns aceast stabilitate noi o vedem ca relativ , deoarece exist cercet ri care
afirm c i în maturitate este posibil restructurarea imaginii de sine, dominantele existente pot
s devin subdominante i invers, fiind con tien i c aceste restructur ri se produc mult mai lent
i cu implica ii psihologice dintre cele mai variate pentru subiect. „Priza de con tiin asupra
propriei vie i psihice opereaz permanent, astfel încât este posibil s apar elemente noi, altele
s - i schimbe valen ele psihologice”(T.Prun , p.23).
Urm rind scopul elabor rii modalit ilor de formare i restructurare a imaginii
de sine, în cercetarea noastr am mizat pe teoria lui L.S.Vîgotskii, promovat ulterior de mul i
savan i sovietici (Miasi cev, G.Andreeva, I.Kon, L.Bueva, .a.), despre corela ia între obiectivul-
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material i subiectivul-psihic, în cadrul c reia se afirm c izvorul formelor superioare ale
psihicului se afl în rela iile personalit ii cu lumea înconjur toare, în lumea culturii umane care
mijloce te psihicul. În consecin deosebim dou tipuri de rela ii: rela ii interpersonale i rela ii
sociale.
Specific rela iilor sociale este, c în ele nu pur i simplu se „întâlnesc” individ
cu individ ce au careva „rela ii”, ci indivizii fac parte din anumite grupuri sociale (clase, profesii,
partide etc.). Aceste rela ii nu se bazeaz pe simpatie-antipatie, ci se creeaz în baza unui anumit
statut social, de aceea ele sunt condi ionate obiectiv. Esen a lor const nu în interac iunea
personalit ilor, ci mai degrab a rolurilor. Rolul social este fixarea unui anumit statut pe care îl
ocup individul în sistemul „rela iilor sociale” (G.Andreeva, 2001, p.71). Mai concret sub
no iunea de rol se în elege „un tip al activit ii social-important i modalitate de comportare a
personalit ii” (L.P.Bueva, 1968, p.48-55), „func ia, modelul comportamental normativ acceptat,
a teptat de la fiecare individ ce ocup aceast pozi ie, statut” (I.Kon, 1967, p.12-24). Aceste
a tept ri, ce determin contururile generale ale rolului social, nu depind de con tiin a i
comportamentul individului concret, subiectul lor este nu individul, ci societatea. Rolul
întotdeauna poart amprenta aprecierii sociale, adic se apreciaz nu personalitatea ci activitatea
ei social (G.Andreeva, I.Radu, P.Ilu .a.). Omul îndepline te o serie de roluri, de aceea îns i
rolul nu determin activitatea i comportamentul personalit ii în toate situa iile, totul depinde de
faptul, în ce m sur individul asimileaz , internalizeaz un rol sau altul. Actul internaliz rii, îns ,
este determinat de o serie de particularit i psihologice individuale, de aceea „rela iile sociale,
de i sunt impersonale, în manifestarea lor real concret cap t un anumit „colorit personal”. În
interiorul rela iilor sociale personalit ile inevitabil interac ioneaz , comunic , manifestându- i
caracteristicile sale individuale. De aceea orice rol social totdeauna are un „diapazon” de
posibilit i pentru juc torul s u, numit de G.Andreeva, „stil individual de interpretare a
rolului”(G. Andreeva, 2001, p.76). Anume acest diapazon serve te drept baz pentru construirea
în interiorul sistemei rela iilor sociale a rela iilor interpersonale psihologice (Miasi cev, E.Bern,
Bojovici).
Deci, rela iile interpersonale le vedem ca o parte component a rela iilor sociale,
ce se dezvolt în interiorul fiec rui tip de rela ii sociale (economice, politice etc.). Rela iile
interpersonale sunt în esen rela ii sociale (G.Andreeva, 2001) îns difer esen ial de rela iile
sociale prin specificul lor emo ional. De aceea rela iile interpersonale pot fi tratate ca factor al
„climatului” psihologic al grupului. Baza emo ional a rela iilor interpersonale desemneaz c
ele apar i se dezvolt în baza sentimentelor, afectelor i emo iilor, îns ele nu se întemeiaz doar
în baza contactelor emo ionale propriu-zise . Îns i activitatea d na tere i altor tipuri de rela ii,
mijlocite de ea, care au ie ire la rela iile sociale.
Analiza raportului dintre rela iile interpersonale i cele sociale ne conduce
inevitabil la stabilirea locului comunic rii în acest sistem complicat al rela iilor omului cu lumea
înconjur toare. G.Andreeva consider c anume în comunicare se dezv luie i se realizeaz
ambele categorii de rela ii umane – cele sociale i cele interpersonale (G.Andreeva, p.77).
Desigur, fiecare tip se realizeaz în diferite forme specifice ale comunic rii. „Comunicarea – este
înso itorul incontestabil al istoriei umane” (K. Marx), cât i „înso itor incontestabil al activit ii
zilnice, al contactelor zilnice ale oamenilor” (A.Leontiev,1973,).
Orice comunicare, chiar i dintre dou persoane, în acela i timp este o
comunicare intergrupal (I.Radu,1994 .a) de aceea pentru a în elege i comunica efectiv cu
persoana ea trebuie v zut nu ca individ aparte ci ca o integritate a generalului, particularului i
individualului (P.Golu,1993). Fiind reprezentantul unui grup social, persoana comunic cu alt
reprezentant al altei grupe sociale i totodat realizeaz dou tipuri de rela ii: impersonale i
personale.
Conform concep iei cultural-istorice a lui L.S.Vîgotschii procesul dezvolt rii
copilului reprezint un proces, mijlocit de comunicarea cu adul ii, în cadrul c reia se asimileaz
valorile culturale, pe care ulterior le interiorizeaz . „A spune despre proces „exterior” –
înseamn a spune „social”. Orice func ie psihic a fost exterioar pentru c a fost social -înainte
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de a deveni interioar ; ea a fost înainte o rela ie social dintre doi oameni” (L.S.Vîgotschii,
p.197). în a a mod, interiorizarea rela iilor exterioare constituie principalul mecanism de
dezvoltare a personalit ii. Interpretând aceast idee în contextul imaginii de sine, noi am
presupus c „imaginea de sine”, ca centru al lumii interioare a personalit ii, se formeaz în
rezultatul interioriz rii rela iilor exterioare. Interiorizarea are loc în procesul activit ii comune
sub ac iunea „normelor culturale” care reprezint prin sine „schema ideal a activit ii”, ce intr
în componen a lumii subiective a omului i poart în sine comunicarea restructurat
(L.S.Vîgotskii, 1960).
L. Vîgotskii, de asemenea, indic la rolul activit ii proprii a copilului în
procesul interac iunii mediu-copil. El a expus teza despre faptul, c trebuie s studiem condi iile
exterioare a vie ii copilului în acel sens, ce ele înseamn pentru el, ce atitudine are el fa de
acest mediu i condi iile lui. Astfel, autorul fondeaz teoria „situa iei sociale de dezvoltare”,
în eleas ca o îmbinare specific a proceselor interioare de dezvoltare i condi iilor exterioare,
care este tipic pentru fiecare etap de vârst i determin i dinamica dezvolt rii psihice pe
parcursul perioadei corespunz toare, i forma iunile psihologice specifice calitativ noi, ce apar la
sfâr itul ei.
În acest sens, S.Z.Ruben tein fondeaz principiul metodologic conform c ruia
cauzele externe ac ioneaz prin prisma condi iilor interne a celui asupra c ruia aceste cauze
externe sunt orientate. „Cauzele externe ac ioneaz prin intermediul condi iilor interne (care i
ele se formeaz în urma influen elor externe)” (S. Rubin tein, 1960, p. 268).
L.I.Bojovici, dezvoltând concep ia lui L.Vîgotskii, vorbe te despre faptul, c e
necesar de analizat în ce rela ii se afl mediu fa de necesit ile copilului, în ce m sur el este
capabil s le satisfac sau invers s -l frustreze pe copil în satisfacerea lor. În aceast concep ie se
expune foarte clar ideea despre rolul necesit ilor i a sferei motiva ionale în tr irile copilului.
L.Bojovici introduce no iunea de „pozi ie interioar ” a copilului ca acea prism prin care se
interp trund toate influen ele externe. Pentru a în elege influen ele mediului asupra copilului,
trebuie s în elegem caracterul tr irilor lui, necesit ile lui în raport cu posibilit ile satisfacerii
lor. Pozi ia interioar a copilului este determinat de locul pe care el îl ocup în sistema rela iilor
sociale accesibile, i reprezint prin sine o sistem a necesit ilor lui, care se reflect subiectiv în
tr irile lui i care refract influen ele mediului extern (L.I. Bojovici, 1968).
În ideea de mai sus se dezv luie, în opinia noastr , mecanismul interac iunii
lumii externe cu cea intern . Schematic el poate fi reprezentat astfel:
macromediu

interac iune

mediul cu care
are contact direct

P.I.
pozi ia interioar

tr ire
micromediu

înainteaz
exigen e
locul ocupat în
sistemul de rela ii
sociale

afectivitate

atitudinea fa de
locul ocupat

Din schema dat reiese c nu toate ac iunile mediului de in o influen asupra lumii
interne a copilului, ci numai acelea care sunt semnificative (satisfac sau nu necesit ile copilului
i implic emo ii, tr iri).
Sintetizând ideile expuse mai sus (L.S.Vîgotschii, G.Andreeva, L.Bojovici,
S.Ruben tein, I.Radu, B rbulescu, T.Prun ), am putea spune c între intern i extern exist o
leg tur dialectic . Externul i internul nu sunt opuse, nu sunt rupte una de alta. „Externul” nu
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pur i simplu se refract prin „intern”, ci i intr în componen a lui. „Internul” implic elemente
ale externului i se formeaz sub influen a acestuia. Dialectica lor const în faptul c ele sunt
organic legate între ele, unul implic pe cel lalt.
Astfel, teoria în cadrul c reia am desf urat întreaga cercetare empiric cît i
experimentul de formare a imaginii de sine favorabil a adolescen ilor contemporani, a fost
teoria despre SSD, reie ind atât din particularit ile de vârst generale, cît i cele individuale i
luând în considera ie condi iile specifice de dezvoltare a adolescen ilor (familia, coala).
Cercetarea experimental-psihologic i activitatea de dezvoltare i corec ie socialpsihologic a imaginii de sine a fost realizat în perioada 1998-2002. Cercetarea s-a desf urat în
dou etape: prima, de pilotaj (1998-1999)‚ a doua, experimental (2000-2002).
Cercetarea s-a desf urat pe un e antion compus din 190 de adolescen i în vârst de 16-17
ani (elevi i liceeni)‚ 361 p rin i ai acestora, 10 profesori. În total - 561 persoane.
În scopul realiz rii obiectivelor centrale ale lucr rii i test rii ipotezelor au fost utilizate
urm toarele metode: Testul “20 de Eu”; Metoda metric Dembo-Rubin tein (în modificarea lui
A. M. Prihojan); Metoda exper ilor independen i, având drept obiectiv studuerea factorilor
sociali decisivi pentru formarea imaginii de sine a adolescen ilor i studierea adecvan ei
autopercep iei i metapercep iei; Chestionarul P.F. 16 Cattell, utilizat în scopul identific rii unor
tr s turi specifice de personalitate pentru adolescen ii cu o imagine de sine favorabil i
defavorabil ; Metoda de diagnoz a atitudinilor parentale Varga–Stolin, utilizat în scopul
identific rii sentimentelor‚ stereotipurilor comportamentale i cogni iilor p rin ilor în raport cu
adolescen ii; Metoda sociometric , utilizat în scopul identific rii statutului adolescen ilor în
grupul de apartenen – cel colar, care ne indic într-un mod indirect la capacit ile de adaptare
i integrare a adolescen ilor în grup, pozi iile lor de via care fie corespund fie nu formulei
Berniene “eu sunt bun i altu-i bun”; Testul frazelor neterminate.
Toate metodele utilizate în cercetarea experimental au urm rit obiectivul
general al lucr rii: studierea calit ii imaginii de sine a adolescen ilor contemporani i a ponderii
diferitor factori sociali în formarea ei.
Studierea imaginii de sine a adolescen ilor contemporani a scos în eviden
prezen a la un num r mare de adolescen i a dificult ilor în formarea eu-lui favorabil, distribu ia
rezultatelor fiind urm toarea: 20,5% - IS favorabil , 32,6 – IS lacunar , 46,8% - IS defavorabil
(vezi diagrama).
Calitatea imaginii de sine
20‚53%

46‚84%

32‚63%

Imagine de sine favorabil

Imagine de sine lacunarã

Imagine de sine defavorabilã

Cercetarea a dovedit c aceast imagine despre sine influen eaz asupra statutului
sociometric al adolescen ilor în colectiv i chiar asupra structurilor de personalitate. S-a
demonstrat c adolescen ii cu o imagine de sine defavorabil sau lacunar întâmpin dificult i
de integrare, având un statut de accepta i, izola i sau chiar respin i pe când cei cu o imagine de
sine favorabil se prezint ca lideri, prefera i sau în cel mai r u caz accepta i.
Studiul factorilor determinan i ai imaginii de sine la adolescen i ne-a indicat la ponderea
factorului familial fa de cei colari. Autopercep ia adolescen ilor este mai apropiat de
metapercep ia i percep ia p rin ilor decât de cea a profesorilor sau semenilor. Compararea
aprecierilor a stabilit diferen e semnificative pentru p = 0‚01 între autopercep ie i metapercep ia
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colegilor (t=3‚15)‚ autopercep ie i metapercep ia profesorilor (t=3‚01)‚ i diferen e
nesemnificative între autopercep ie i metapercep ia p rin ilor (t = 0‚790).
Pornind de la concep iile unui ir de autori (A. Zaharov, A. Varga, V. Stolin,
T.Arhireeva, A. Spivacovskaia, A. Bodalev etc.), care consider atitudinile parentale drept cel
mai important factor familial ce influen eaz personalitatea copilului, am studiat atitudinile
p rin ilor fa de copiii s i adolescen i, pentru a vedea în ce m sur acestea le influen eaz
imaginea de sine. Rezultatele denot urm toarele: mediile atitudinilor pentru adolescen ii cu o IS
favorabil indic la o acceptare înalt (19)‚ cooperare (66)‚ simbioz (68)‚ tendin e foarte joase
de autoritarism (26)‚ dar‚ totu i‚ o atitudine de par ial infantilizare a adolescen ilor (42); mediile
atitudinilor parentale fa de adolescen ii cu imagine de sine lacunar i defavorabil indic la o
cot înalt a autoritarismului (65-72), respingere înalt (48-79), infantilizare (36-79), cooperare
mai joas (49-52), simioz mai înalt (73-87).
Atitudini parentale pentru adolescen i cu diferite imagini de sine
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Concluziile cercet rii empirice:
Adolescen ii contemporani se confrunt cu multe probleme‚ determinate atât de
configura ia factorilor interni‚ cât i de cei externi nefavorabili‚ de aceea imaginea lor de
sine adesea este lacunar sau defavorabil ;
Imaginea de sine favorabil este o condi ie a integr rii sociale eficiente‚ dificult ile în
afirmarea acesteia fiind o cauz a unor probleme de ordin intern emotiv-volitive‚
manifestate în anxietate‚ dependen , lips de încredere etc.‚ cât i externe comunicative.
Familia i atitudinile parentale joac un rol decisiv în instituirea imaginii de sine a
adolescen ilor. Exist un raport direct între atitudinile nefavorabile ale p rin ilor
(infantilizare‚ respingere‚ hipersocializare autoritar ‚ simbioz ) i imaginea de sine
defavorabil .
Studiul imaginii de sine a adolescen ilor contemporani i eviden ierea problemelor cu
care se confrunt ace tia în formarea ei cât i a factorilor ce o determin , ne-a ghidat s
proiect m i s realiz m un experiment formativ în vederea optimiz rii imaginii de sine a
adolescen ilor.
Con inutul programului psihopedagogic de formare a imaginii de sine favorabile s-a concretizat
în:
1) dezvoltarea i corijarea imaginii de sine i a personalit ii adolescen ilor (training);
2) corectarea atitudinilor p rinte ti i stereotipurilor educative ale p rin ilor (training);
3) optimizarea interac iunii p rin i-copii (training p rin i-copii);
4) formarea atitudinii pozitive, de sus inere i stimulare fa de adolescen i la profesori
(convorbiri, seminare).
Experimentul formativ a durat 6 luni, dup care a urmat retestarea subiec ilor experimentali
i analiza rezultatelor ob inute.
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Gra ie programului de dezvoltare i corec ie elaborat i implementat în cadrul trainingurilor
s-au înregistrat schimb ri considerabile în calitatea i structura imaginii de sine. M sur rile
statistice au indicat la diferen e semnificative la pragul p < 0‚01 între valorile autoprezent rii,
desemnând (t = 3‚689)‚ atribuirea de calit i fizice (t = 5‚863)‚ sociale (t = 6‚934)‚ psihice (t =
11‚863)‚ iar la categorii filozofice la pragul p = 0‚05 (t = 2‚728). Men ion m c prin intermediul
experimentului formativ s-a realizat sarcina armoniz rii calit ilor imaginii de sine a
adolescen ilor‚ complet rii ei cu aspecte noi‚ orient rii spre dezvoltare multilateral : calit i
necesare unei imagini de sine favorabile.
Studiul autoaprecierii la grupul experimental a ar tat c aprecierile i aspira iile de
dezvoltare sunt relative joase, înregistrându-se i diferen e prea mici sau prea mari între aceste
dou nivele‚ ceea ce denot o anumit stare conflictual intern . În rezultatul experimentului
formativ situa ia s-a schimbat. Prezent m datele rezultate din retestarea subiec ilor.
Datele experimentale privind retestarea autoaprecierii subiec ilor din grupul experimental
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Astfel, prin intermediul experimentului formativ au fost înl turate discrepan ele dintre
autoapreciere i nivelul aspira iilor spre dezvoltare, adic s-au lichidat conflictele interne i s-a
stabilit o motiva ie adecvat de cre tere.
Schimb ri pozitive au fost înregistrate i în pozi ia social a adolescen ilor precum i în
structura general a personalit ii lor:
Rezultatele sociometriei în grupul experimental (test-retest)
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Diferen ele la diverse praguri ne indic la schimb ri ale nivelului de comunicativitate‚ al
afectivit ii‚ conformismului‚ super-eului‚ capacit ilor diplomatice‚ autocontrolului.
Testarea repetat a atitudinilor parentale deasemenea a înregistrat schimb ri
semnificative în direc ia optimiz rii lor. În rezultatul particip rii p rin ilor la edin ele de grup sau modificat considerabil atitudinile lor de acceptare a adolescen ilor (coeficientul respingerii
find redus de la 88‚7 la 28‚5)‚ au sc zut eforturile de hipersocliazare (56‚9 fa de 88‚7) i s-a
anihilat relativ tratarea în cheia “micului ghinionist” (respectiv 51‚7 fa de 80‚3).
Atitudini parentale: subiec ii din grupul experimental i de control - test-retest
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Concluzii:
Imaginea de sine reprezint un sistem de montaje ale individului‚ orientate la sine‚ care
includ concep iile‚ aprecierile i tendin ele comportamentale proprii. Ea este “produsul
final” al procesului de cunoa tere i con tientizare a persoanei de sine‚ expresia integral
a modului în care se reprezint pe sine un individ uman. Imaginea de sine se formeaz în
procesul activit ii i comunic rii subiectului prin identificare i compara ie cu al ii‚
analiza gândurilor‚ sentimentelor i activit ii proprii i a altora‚ autoapreciere i
con tientizarea aprecierilor celor din jur‚ constituind tr irea aspectului unificator de
coeziune a personalit ii.
Imaginea de sine se poate constitui ca fiind favorabil , lacunar sau defavorabil . În
dependen de calitatea ei, putem remarca persoane ce se autodezvolt sau persoane ce se
autodistrug.
Imaginea favorabil de sine este o structur integr ce include: o autocunoa tere
multilateral ; autoapreciere relativ corect ‚ adecvat propriilor poten e i realiz ri;
concep ie de sine global ‚ angrenat ‚ pozitiv ; pozi ie constructiv de via constituit în
conformitate cu principiul “eu sunt bun – altu-i bun”
Adolescen a este o etap productiv de vârst pentru formarea imaginii favorabile de
sine, dispunând de un poten ial enorm în acest domeniu. La formarea unei astfel de
imagini stabile contribuie îns i “situa ia social de dezvoltare” a adolescen ilor.
Adolescen ii contemporani se confrunt cu multe probleme‚ determinate atât de
configura ia factorilor interni‚ cât i de cei externi nefavorabili‚ de aceea imaginea lor de
sine adesea este lacunar sau defavorabil . Totodat ‚ doar imaginea de sine favorabil
este o condi ie a integr rii sociale eficiente‚ dificult ile în afirmarea acesteia fiind o
cauz a unor probleme de ordin intern emotiv-volitive‚ manifestate în anxietate‚
dependen , lips de încredere etc.‚ cât i externe comunicative.
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Familia i atitudinile parentale joac un rol deosebit de important în instituirea imaginii
de sine a adolescen ilor. Exist un raport direct între atitudinile nefavorabile ale p rin ilor
(infantilizare‚ respingere‚ hipersocializare autoritar ‚ simbioz ) i imaginea de sine
defavorabil ‚ iar modificarea lor prin efort psihopedagogic formativ poate contribui la
ameliorarea IS.
Imaginea favorabil de sine la adolescen ii contemporani poate fi format prin
intermediul unui program complex de dezvoltare i corectare a IS orientat la explorarea
poten elor latente i cre terea general a personalit ii‚ prin interven ii atât asupra
persoanei‚ cât i a ambian ei sociale a ei. Diferen ele statistice dintre rezultatele test-retest
i cele c p tate în cadrul analizei datelor în grupul experimental i cel de control
confirm acest lucru.
Summary
The research was dedicated to the study of the formation of the Self Image (IS) in
adolescents during their interaction with their immediate social environment (parents, peers and
teachers). It was postulated that the quality, structure and mechanism of the process shaping the
IS during adolescence is influenced by the social environment of the adolescent and by the
internal and external factors accepted by the adolescents.
The findings showed that adolescents growing in the Republic of Moldova confronted
and had to overcome serious difficulties in order to form on IS adequate and favorable to their
social integration. The findings indicated that the family unit and parental attitudes are the
strongest contributors to the shaping of the IS. The research also investigated the psychological
profile of the adolescent and its relationship with different levels of IS (favorable, neutral and
unfavorable).
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Implicarea în rela ia psihic i motric în disontogenia Re inere în dezvoltarea psihic
Valentina Ol rescu - conferen iar univ., doctor în psihologie
Generalit i
Re inerea în dezvoltarea psihic este o anormalitate reversibil , cu un pronostic pozitiv
atunci când activitatea recuperatorie se desf oar adecvat, consecvent, conform unor finalit i
clar trasate. Neomogenitatea copiilor marca i de re inere în dezvoltare se relev prin perturb ri în
sfera emo ional-volitiv , cognitiv sau în ambele sfere. Imperfec iunile în activitatea cognitiv se
exprim prin încetineal , baraje sau lapsusuri ale gândirii, momente de vid mintal, persever ri
mentale. Impedimentele insurmontabile în solu ionarea problemelor verbal- logice sunt dep ite
în rezolvarea sarcinilor de cararacter intuitiv practic i intuitiv imaginativ, fiind dat faptul c
copiii pot efectua generaliz ri i abstractiz ri pân la un anumit nivel de complexitate. Peste
acest nivel ei prezint în mod sistematic insuccese colare. Fa de sarcinile inaccesibile
poten ialului s u intelectual elevul prezint atitudine negativ generat de sentimentul
insuccesului, “nu pot!”.
De multe ori, deficitul mental apare ca un deficit func ional. Ace ti copii suport unele
deficien e specifice: tulbur ri gnozice i praxice depistate la însu irea citit-scrisului i calculului,
distorsiuni perceptiv-motorice ale spa iului. La acestea frecvent se asociaz imaturitatea socialafectiv-volitiv (infantilism), manifestat prin dificult i de colaborare, de stabilire i men inere a
rela iilor interpersonale, de comunicare.
Copiii cu re inere în dezvoltarea psihic sunt foarte receptivi la “orientarea helping”, îns
necesit educa ie i terapie deosebit . Punându-se accentul, la început, pe dezvoltarea
cuno tin elor despre ambian , dezvoltarea vorbirii, perfec ionarea psihomotricit ii, iar ulterior
pe competen ele colare, influen m asupra dezvolt rii intelectuale a copilului, el atingând noi
performan e aptitudinale i de personalitate.
Investigarea psihomotricit ii
Motricitatea este legat de echipamentul neuroanatomic i reflectã în mare parte
integritatea neuropsihologic . Paleta variatã a tulburãrilor psihomotricit ii la copiii marca i de
re inere în dezvoltarea psihic , ne-a orientat spre elaborarea unui program terapeutic, inându-se
cont de rela ia dintre psihic i motric ce înglobeazã diverse manifestãri :
- rela ia paralelã, dupã care tulburãrile psihice i cele motorii sunt simultane ;
- rela ia centrifugã, în care tulburãrile psihice determinã pe cele motorii;
- rela ia centripetã în care tulburãrile motorii sunt dominante, iar cele psihice nu sunt
decât reflectarea acestora.
Rene Zazzo considerã cã a educa motricitatea înseamnã a-i oferi copilului gestul,
înseamnã a-l pregãti pentru sarcini profesionale, dar în acela i timp, înseamnã a-i ameliora
echilibrul fizic i mintal, a-i da gradat stãpânirea pe corpul sãu, a-i diversifica i efiencitiza
activitatea, precum i rela iile armonioase cu al i indivizi.
Recuperarea psihomotricit ii se numãrã printre cele mai recente metode utilizate în
domeniul psihopedagogiei speciale. Pentru investiga ie au fost selecta i 11 parametri ai
psihomotricit ii (desf ura i mai jos). Studiul a avut caracter comparativ, examinându-se un
e antion alc tuit din trei categorii de elevi: marca i de re inere în dezvoltarea psihic , retard
mental i psihicul dezvoltat normal. Rezultatele experimentului de constatare au demonstrat c
psihomotricitatea elevilor cu re inere în dezvoltarea pshic cedeaz dezvolt rii ei la eleviii cu
psihicul dezvoltat normal, îns este mai avansat decât la elevii cu retard mental. Ulterior a fost
alc tuit un program psihocorec ional, s-a selectat un grup experimental dintre elevii marca i de
re inere în dezvoltarea psihic .
Implementarea metodologiei.
Programul psihocorec ional pentru motricitate se poate desfã ura în grup, frontal i
individual, cu eviden ierea i considera iunea caracteristicilor psihomotricit ii fiecãrui elev.
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Psihopedagogul orienteazã i activitatea educatorului clasei de elevi. Astfel, terapia
psihomotricit ii devine un obiectiv comun în realizare. Specificul procesului instructiv educativ
în colile pentru elevi cu RDP (orele de ritmicã, de lucru manual, cunoa terea cu mediul i
dezvoltarea vorbirii, educa ia fizicã), înlesne te terapia psihomotricit ii copiilor. La toate
acestea ad ug m, c la orice activitate - orar, implicit matematica, limba românã, arta plasticã,
ora de muzicã, e benevenit leg tura interdisciplinar , coexisten a i influen area reciproc , iar
perfec ionarea psihomotoricit ii sã fie verigã comunã între instruire, educa ie, terapie. Desigur,
nu insistãm ca educa ia psihomotricit ii sã evolueze într-un panaceu universal. Oricum,
men ionãm eficien a incontestabilã pentru achizi ia dexteritã ilor grafice, lexice, matematice,
constructive - ca expediente psihopedagogice pentru dezvoltarea globalã a personalitã ii
copilului.
Terapia psihomotricit tii nu poate fi rezumatã numai la achizi ia unor deprinderi igienice
i vestimentare. Ea se începe prin explorarea anturajului imediat i îndep rtat, prin formarea unui
complex larg de capacitã i psihice i motorice, prin recuperarea fiecãrei componente ale
psihomotricit ii: globale, orale i motoricii de fine e a mâinilor i degetelor.
Programul psihocorec ional de ine obiective care solicitã implicarea diferitelor niveluri
psiho-func ionale ale creierului în organizarea ac iunilor motorii prin intermediul degetelor i
mâinilor, astfel, realizându-se obiectivele finale, de ordin major:
- depã irea insuficien elor psihomotricit ii copilului,
- dezvoltarea psihologicã exhaustiv a personalitã ii copilului,
- îmbunãtã irea performan elor în activitatea de învã are: scris, citit, calcul, lucru manual,
educa ie fizicã, cunoa tearea cu mediul i dezvoltarea vorbirii.
În urma aplic rii testului t-student, pentru m surarea semnifica iei diferen elor între mediile
ob inute în experimentul de constatare i formativ, constat m c valorile lui “t” sunt > 1,96, ceea
ce înseamn o diferen semnificativ la opt parametri (din 11) (p B 0,05), i nesemnificativ la:
organizarea optico-spa ial a mi c rilor, praxia complex i coordonarea static .
În continuare, programul psihocorec ional este prezentat detaliat cu explica iile de
rigoare, conform componentelor parametrilor psihomotricit ii.
NOT . Majoritatea componentelor parametrilor psihomotricit ii se efectueazã, la
început, dupã modelul demonstrat de psihopedagog, respectându-se principiile: corec ional,
accesibilit ii, activismului propriu, complexitã ii. Pentru exercitarea parametriilor constructiv i
de rapiditate (vitezã) pedagogul e bine în prealabil s preg teasc ustensilele necesare:
imprimate, foarfece, ace, mozaicuri, bile, nasturi, carton, hârtie, textile, jocuri de construc ie,
be i oare .a. O parte din componentele acestor parametri se vor introduce dupã patru sãptãmâni,
atunci când copilul lejer va îndeplini parametrii de psihomotricitate mai simpli.
I.
Pentru perfec ionarea func ionalitã ii mâinilor recomandãm urmãtoarele
componente:
1. Extensia i flexia antebra elor mâinilor i degetelor.
2. Strângerea i destinderea inelului elastic.
3. Rotirea pumnilor cu degetele crispate în sensuri opuse.
4. Destinderea i strângerea degetelor în pumn.
5. Depãrtarea i alipirea degetelor.
6. Exerci ii de aruncare i prindere (cu o mânã - cu ambele).
Fiecare component se exercitã de câte cinci ori. La etapa ini ialã, timp de dou
s pt mâni, se efectueazã în tempou lent, ulterior tempoul se accelereazã. Componentele se
îndeplinesc în timpul lec iilor la “minuta de relaxare”. La orele de artã plasticã, educa ie fizicã,
educa ie tehnologicã ele se exercit de douã ori, la începutul i la mijlocul lec iei.
II.
Dezvoltarea integritã ii kinestezice.
Îndeplinirea acestui parametru solicit capacitatea de a avea con tiin a integrit ii corpului
propriu.
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1.Postarea mânii sub un unghi. Pozi ia ini ial – mâinile relaxate în jos, de-a lungul trunchiului.
Apoi, pedagogul posteaz copilului o mân sau ambele mâini sub un unghi fa de corp
(unghiurile se modific ). Ulterior, copilul este rugat s reproduc m rimea unghiului fie cu
ochii deschi i, fie cu ochii închi i.
2. Reproducerea repetat a mi c rilor mâinii inventate de c tre psihopedagog
3. Postarea degetelor în diverse pozi ii cu ochii deschi i apoi închi i. Mâna se sprijin pe
masã.
4. Depistarea degetului atins. Copilul ine ochii închi i, iar pedagogul îi atinge câte un
deget.
Componentele eviden iate se efectueazã în fiecare zi în timpul plimbãrilor comune cu
educatorul, în timpul activitã ilor ludice i desigur la orele de educa ie fizicã, în timpul
activitã ilor individuale cu copiii. Se exercitã zilnic, fiecare component de câte trei ori.
III.Organizarea mi cãrilor vizuo-kinestezice.
Componentele acestui parametru necesitã capacit i de diferen iere ale mi cãrilor fine ale
degetelor. Tulburarea facultã ii de distingere i arãtare, de numârare i de alegere diferen iatã a
degetelor poartã denumirea de agnozie digitalã. Antrenarea zilnicã înlesne te distingerea i
diferen ierea degetelor, automatizeazã mi cãrile. La etapa ini ialã, douã sãptãmâni, elevii executã
dupã modelul demonstrat i verbalizat de pedagog. În continuare, dupã ce componentele au fost
memorate de copii dupã denumire, indica iile sunt numai verbale. În caz de necesitate, perioada
demonstrãrii modelului se prelunge te:
1. Extensia degetelor II-III (iepura ul).
2. Extensia degetelor II-V (cãpri a).
3. Unirea degetelor I i II în inel, celelalte repliate (ocular sau monoclu)
4. Suprapunerea degetelor II pe III, III pe II (trânta).
5. Încãlecarea degetelor III pe II, IV pe III, V pe IV. Degetul mare este repliat de index
(scãri a).
6. Numãrarea directã - indirectã a degetelor prin atingerea fiecãrui deget cu cel mare
(salutul).
Fiecare component al actului motor se executã cu ambele mâini, consecutiv sau
simultan, de câte 4-5 ori, la toate disciplinele colare, iar în mod obligatoriu - la orele de scris,
artã plasticã, educa ie tehnologicã. Exemple de exersare a componentelor în aspect ludic:
"Demonstreazã coarnele cãpri ei", "Aratã cum ine iepura ul urechiu ele", "Formeazã inelu ul
sau "Prive te prin monoclu", "Indexul cu medianul se luptã. Biruitorul e acel deget, care la
comanda "Opri i" se aflã deasupra", "Formãm scãri a din degete", "Degetele se salutã".
IV.
Organizarea mi c rilor optico-spa iale.
Îndeplinirea obiectivelor opera ionale pentru perfec ionarea organizãrii vizuo-spa iale ale
ac iunilor motorii necesit cuno tin e despre spa iu, de orientare în spa iu, despre lateralitatea
corpului propriu, despre pozi ia corpului propriu în raport cu alte obiecte statice sau mobile;
cunoa tin e despre direc ia mi c rii obiectelor; rela iei existente între obiecte. Aici intervine în
primul rând realizarea mintalã a raporturilor spa iale, conceptualizarea instruc iunii verbale,
urmatã de executare motorie.
1. Mânã - ochi - urechi. La etapa ini ialã, pânã copiii însu esc no iunile dreapta-stânga,
pedagogul demonstreazã modalitatea efectuãrii din aceea i pozi ie spa ialã în care se afl copilul.
Instruc iune: "Aratã cu mâna dreaptã urechea stângã, dreaptã; ochiul drept, stâng", "Aratã
cu mâna stângã ochiul drept, stâng; urechea dreaptã, stângã".
2. Se repetã componenta nr.1, îns se schimbã pozi ia pedagogului i a copilului - fa ã în
fa ã.
3. Plasarea mâinilor "orizontal-frontal-sagital". Pedagogul demonstreazã i verbalizeazã
mi cãrile timp de douã sãptãmâni, pânã copiii conceptualizeazã no iunile. La necesitate, perioada
de demonstrare se prelunge te.
4. Ac iuni motorii spa iale efectuate cu ambele mâini. Pozi ia ini ialã – mâinile flexate la
cot în pozi ie verticalã. Stânga men ine aceea i pozi ie, dreapta se flexeazã orizontal în articula ia
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oaselor capriene i se plaseazã cu vârful degetelor în mijlocul palmei opuse - adicã perpendicular
pe cea stângã. Mâinile se scimb consecutiv.
5. Improvizarea literelor alfabetului din degete: A, E, I, O, U,C, D, T, P, H, L, X, V, M.
Componentele motorii eviden iate se exerseazã la ora "Cunoa terea cu mediul i
dezvoltarea vorbirii” la “Limba românã", precum i la celelalte discipline colare, în timpul
plimb rii i jocului. Fiecare component se repetã zilnic de câte 4-5 ori.
V. Organizarea mi cãrilor în dinamicã
Organizarea mi cãrilor în dinamicã de cãtre copiii cu RDP decurge anevoios, deoarece
survin variate inciden e motorii. Ac iunile motorii în dinamicã solicitã concentrarea i stabilitatea
aten iei voluntare, memorarea perceptiv- motorie a tuturor elementelor ac iunilor, efort volitiv
constant vis-a-vis de reglarea centralã a mi cãrilor mâinii. Pentru atenuarea inciden elor
propunem antrenarea zilnicã a mi cãrilor complexe în dinamicã prin intermediul componentelor:
1. Coordonarea reciprocã a mi cãrilor. Pozi ia ini ialã - în picioare, mâinile întinse în fa ã
cu palmele în jos. La semnal, degetele la mâna dreaptã se strâng în pumn, la cealaltã se men in
extinse orizontal. Mi cãrile se alterneazã timp de 15 secunde, într-un ritm lent apoi treptat se
precipitã.
2. Mi cãri dupã Ãidinova.
a) Pozi ia ini ialã în picioare. Mâna dreaptã flexatã în articula ia cotului cu degetele
strânse în pumn la nivelul umãrului. La semnal, mâna se extinde împreunã cu degetele, timp de
10 secunde.
b) Pozi ia ini ialã aceea i, numai cã degetele sunt extinse. La extinderea mânii din cot,
degetele se strâng în pumn. Durata – 10 secunde.
3. "Pumn-coastã-palmã". Mâna se sprijinã pe masã, toate pozi iile se efectueazã
consecutiv. Tempoul, pentru început, va fi bradiritmic, ulterior se accelereaz . Se efectueaz de
5-6 ori.
4. Cântatul la pian.
Degetele se sprijinã pe masã. Se cântã cu degetele I-II, I-V. timp – 15-20 secunde.
5. Evantaiul se deschide.
Mâna se sprijinã în pumn pe masã. Începând cu degetul mic (V) fiecare deget se extinde
din pumn cu/fãrã loviturã. Mi c rile se repet de 5-6 ori.
6. Evantaiul se închide.
Mâna cu degetele extinse, desfãcute se sprijinã pe masã. Degetele se strâng în pumn câte
unul în ordinea I-V sau V-I. Mi c rile se repet de 5-6 ori.
7. Probe grafice.
a) unicatenarã i bicatenarã - verigile lan ului sunt de aceea i mãrime i formã; verigile
lan ului au mãrimi i formã variatã, de exemplu:
(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
e
e
b) dictare graficã dupã Ãliconin.
Pe o foaie în p tr ele se traseaz , în prealabil, un segment al ornamentului ce va fi
continuat de copil. Copilului i se explicã: "Ai în fa , pe mas o foaie pe care e desenat un
început de ornament, pe care tu trebuie s -l continui. Eu voi dicta în care direc ie i câte pãtrã ele
sã trasezi cu creionul. Creionul nu se ridicã de pe foaie pânã nu ajungi la marginea dreapt a
foii".
Exemplu de dictare: "Trasa i o pãtrã icã la dreapta, douã în sus, o pãtrã icã la dreapta, o
pãtrã icã în sus, o pãtrã icã la dreapta, alta în jos, o pãtrã icã la dreapta, douã în jos, o pãtrã icã la
dreapta, douã în sus, o pãtrã icã la dreapta, una în sus, o pãtrã icã la dreapta, alta în jos, o
pãtrã icã la dreapta..."
c) dictare graficã dupã ehanskaia.
Pe o foaie în p tr ele se deseneazã, în prealabil, câte 17 floricele, 16 cercule e, 17 pãtrã ele cu
mãrimea de 2mm (vezi modelul).
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Instruc iune: "Floricelele cu pãtrã elele sau floricica cu floricicã sau pãtrã el cu patrã el se
unesc numai trecând prin cerc". Eu voi dicta, iar tu vei uni. Nu te grãbi, nu uita condi ia sã une ti
trecând prin cerc.
Dictare: "Uni i o floricicã cu un pãtrã el, pãtrã elul cu o floricicã, floricica cu o altã
floricicã, floricica cu un pãtrã el, pãtra elul cu alt pãtrã el, pãtrã elul cu o floricicã, floricica cu un
pãtrã el, douã pãtrã ele, pãtrã elul cu o floricicã, douã floricele, floricica cu o altã floricicã,
floricica cu un pãtrã el". Recomandãm dictãrile grafice ca moment diversificativ la orele de
citire, ca îmbinare a activitã ii intelectuale cu cea opera ional-motorie.
Elementele motorii în dinamicã, (de exemplu, punm-coastã-palmã, evantaiul se deschide,
se închide) servesc drept exerci ii relaxante la toate disciplinele colare i ca componente ludice
în activitã i.
VI. Coordonarea audio-motorie a ac iunilor
Componentele ce urmeazã faciliteazã coordonarea audio-motorie. Copilul îndepline te
anumite mi cãri, organizate în serie i separate în timp, dar care au aferenta ie diversã.
1. Reproducerea ritmului dupã model audio-vizual.
2. Reproducerea ritmului dupã instruc iune verbalã.
3. Reproducerea ritmului dupã autoreglare verbalã.
Pedagogul, cu ciocãna ul muzical sau alt obiect, produce lovituri, bãtãi în masã, ini ial în
câmp deschis. Loviturile sunt ritmice, de intensitate uniformã. Ulterior ritmul i intensitatea
loviturilor se diversificã. La etapa a doua se procedeazã la fel, numai cã copilul sesizeazã
loviturile auditiv. Mâna emi ãtorului se camufleazã cu un ecran. La etapa a treia copilul
efectueazã acelea i lovituri; deosebirea constã în aceea cã pedagogul nu demonstreazã, ci verbal
indicã i dirijeazã ac iunile copiilor - de câte ori sã loveascã, cu ce intensitate i în ce ritm.
Exemplu: "Love te de trei ori, la intervale egale de timp", "Love te de trei ori tare i de douã ori
încet".
La varianta a treia ac iunile motorii se autoregleazã verbal.
Instruc iune: "Singur comanzi de câte ori sã ba i, singur numeri, totodatã îndepline ti".
Aceste însãrcinãri pot fi diversificate prin folosirea obiectelor ce produc sunete: pian,
tobã, bastona e. Componentele audio-motorii se îndeplinesc la ora de muzicã, în timpul jocului,
zilnic de câte 5 ori. Ini ial reproducerea se automatizeazã dupã modelul vizuo-auditiv. Structura
ritmicã e alcãtuitã din blocuri, care conven ional grafic se desemneazã astfel: II II II II - bate de
douã ori; III III III III - bate de trei ori; II II II II - bate de douã ori tare, de trei ori încet;
II II II - bate de trei ori încet i de douã ori tare.
VII. Organizarea mi c rilor condi ionate – programate
Executarea mi cãrilor programate solicitã concentrare i efort volitiv constant din partea
copilului. E nevoie ca copilul prin mi cãri exacte sã rãspundã la diverse situa ii de conflict i de
eligibilitate. Propunem urmãtoarele componente care inten ionãm sã ajute copilul sã depã eascã
stereotipul format în mi cãri i sã- i subordoneze mi cãrile exigen elor înaintate.
I. Mi cãri condi ionate de: a) situa ia eligibilitã ii. Copilului i se dã în mâna dreaptã un
stegule verde, în mâna stâng unul ro u. Instruc iune: "Când voi lovi o datã, ridici stegule ul
ro u. Când voi lovi de douã ori, ridici stegule ul verde"; b) situa ia de conflict. Instruc iune: "Eu
voi arãta un deget, iar tu mie îmi arã i pumnul". "Eu î i arãt pumnul, tu mie degetul ".
2. Reac ii motorii la semnale sonore sau luminoase.
La început singur pedagogul contribuie la formarea mi cãrilor stereotipice de rãspuns,
prin prezentarea repetat a acelea i instruc iuni sau într-o anumit consecutivitate. Mai apoi, prin
modificarea instruc iunii copilul se impune sã- i concentreze aten ia, s distrug stereotipul
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mi cãrilor de rãspuns, s le coordoneze în dependen de situa ia prezentatã. Fiecare situa ie se
exercitã pânã la 10 ori, la orice activitate, ca moment ludic, distractiv.
VIII. Organizarea mi c rilor constructive i complexe.
Praxia constructivã i complexã atestã abilitã ile manuale ale copiilor. Componentele
incluse la acest parametru reprezintã atât un cadru propice pentru aplicarea cuno tin elor
achizi ionate anterior, cât i o sursã de mobilizare intelectualã, aplicând i lãrgind sfera de
cunoa tere.
1. Construirea figurilor geometrice din be i oare, chibrite.
2. Construirea scãri ei, fântânii, drumului, cãsu ei, ma inii, copacului, din be i oare,
chibrite.
3. Asamblarea literelor din be i oare, chibrite.
4. Asamblarea imaginilor sec ionate orizontal-vertical, diagonal din 2, 3, 4 fragmente.
5. Compunerea ornamentelor, utilizându-se setul de mozaicã: a) conform modelului
maturului. b) dupã sugerarea de cãtre matur a modelului de complexitate simplã. c) dupã
sugerarea de cãtre matur a modelului de complexitate avansat care insereazã 2 sarcini, de
exemplu: "Construi i o cãsu ã cu douã nivele. Parterul - de culoare verde, iar etajul întâi - de
culoare galbenã"; d) dupã imagina ia proprie, la dorin a copilului.
6. Utilizarea jocurilor de construc ie pentru vârsta respectivã - montarea, demontarea
jucãriilor.
7. Montarea figurilor din oul lui Kolumb: ciupercã, brad, turn, pãpu ã, coco . (vezi
modelul)
8. Asamblarea turnurilor.
9. Utilizarea cuburilor Kohs.
Combina ii dupã model din 4 cuburi cu/fãrã plasã, din 9 cuburi cu/fãrã plasã.
10. Utilizarea incastrelor Seguen.
Copilul însereazã figurile sec ionate în incastre astfel, ca sã ob inã întregul.
11. În irarea bilelor, nasturilor pe a ã.
12. Aplica ii din hârtie, material natural, conuri, ace de conifere, semin e, frunze, pene.
13. Modelare din plastilinã.
14. Jocuri "puzzle”.

Oul lui Kolumb
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Componentele indicate pentru dezvoltarea praxiei (mi c rilor) complexe înlesnesc
perfec ionarea dexteritã ilor igienice i vestimentare, i constau în îndeplinirea ac iunilor cu
obiecte imaginare.
Indica ii: "Imagineaz - i c ii linguri a cu degetul mare, indexul, medianul i amesteci
ceaiul”, “Imagineaz - i c în mân ai un pieptene i te piepteni”, “Imagineaz - i c speli mâinile
cu sãpun”, “Imagineaz - i c tergi mâinile cu prosopul”, “Imagineaz i c legi ireturile, închei
nasturii la hainã". Toate comonentele se îndeplinesc cu preponderen la orele de lucru manual.
E incontestabil faptul cã unele componente sunt aplicabile i la orele de matematicã, la
dezvoltarea vorbirii .a.
IX. Dezvoltarea rapidit ii mi c rilor.
Componentele propuse pentru perfec ionarea rapiditã ii mi cãrilor, se aplicã dupã o lunã
de practicare a componentelor altor parametrii. Dacã, în aceast perioad activitatea de
recuperare-dezvoltare ale psihomotricit ii se efectueaz cu respectarea tuturor exigen elor
înaintate în psihomotorica copilului, avansãrile performantive sunt vizibile. Astfel, copilul e
pregãtit conven ional pentru a efectua mi cãri mai complexe într-un tempou mai accelerat. La
etapa aceasta în activitã ile de recuperare a psihomotoricii la componentele motorii deja aplicate
se mai adaugã unele care necesitã prezen a abilitã ilor manuale exacte, precise i vitezã în
efectuare.
1. Trasarea semnelor verticale. Se traseazã semne (liniu e) cu ambele mâini consecutiv,
câte 10 secunde. Se respectã linia spa ialã.
2. Trasarea labirintului. Labirintele se pregãtesc din timp. Elevul parcurge cu creionul
labirintul cu precau ie, ca sã nu atingã pere ii laterali, timp de un minut i 30 de secunde.
Labirintul poate fitrasat i în form de joc: copilul cu arãtãtorul indicã drumul corect din mai
multe drumuri haotice pe care trebuie sã-l parcurgã cineva (de exemplu, ursul) pentru a ajunge
undeva/ceva (mierea).
3. Lovituri. Copilul efectueazã pe o foaie, cu un creion tocit, lovituri rapide, cu ambele
mâini succesiv, timp de 15 secunde. Punctele r mase pe foaie, se numãrã dup expirarea
timpului. Cre terea num rului de puncte indic despre m rirea vitezei.
4. Gãurire. Sunt pregãtite în prealabil ace mari. Pe o foaie cu dimensiunile de 10x15 cm
se traseazã un drum conven ional (o linie sinusoidalã), pe care se înscriu puncte bine imprimate,
la distan e egale. Subiec ii perforeazã gãurile cu ajutorul acelor, respectând condi ia: fiecare
gaurã se perforeazã o singurã datã. Se efectueazã cu ambele mâini, succesiv. Timpul este limitat
- 30 de secunde. Altã variantã de gãurire: în col urile p tratelor foii de matematicã se înscriu
cercule e care trebuie perforate.
5. Decuparea cercule ului. Pe foaia de desen cu dimensiunile de 10x15 cm se deseneaz
din timp un cercule având diametrul de 5 cm. Copilul trebuie s decupeze cercule ul fãrã a
întretãia linia cercului înãuntru sau în exterior. Timpul este limitat, de un minut 20 de secunde
pentru fiecare mânã. Alte variante de decupare: se decupeaz figuri geometrice, pãr i
componente ale imaginilor de pe poze cu vederi.
6. Tãierea nasturilor. Nasturii cusu i pe o banderolã de pânzã se taie cu foarfecele timp de
un minut.
7. Copierea unui text necunoscut - 5 minute.
8. Reparti ia chibritelor, nasturilor. Se pregãtesc din timp 40 de chibrite sau nasturi. Se
distribuie cu degetele I i II în patru grãmãjoare identice. Condi ie: se respectã ordinea i
consecutivitatea repartizãrii. Se cronometreazã timpul cheltuit de copil pentru repartizarea
chibritelor cu fiecare mânã. Prima exersare se îndepline te în calitate de pretest, fãrã a fi
cronometrat .
Ulterior, toate componentele parametrului “dezvoltarea rapidit ii mi c rilor” elaborate
pentru îmbunãtã irea vitezei mi cãrilor se efectueazã într-un interval de timp limitat. Desigur cã
vor fi învingãtori i învin i. Aici pedagogul demonstreazã mãiestria sa de a ameliora spiritele. E
bine ca fiecare copil sã fie men ionat fãrã a se aborda metoda compara iei. Insuccesele nu se
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afi eazã. Decelarea lor servesc pedagogului pentru eviden ierea avansãrii performantive a
copilului i în planificarea lucrului individual.
Acesta este programul complex de terapie a psihomotricitã ii de fine e a mâinilor. Copii
sprijini i de psihopedagogi, exersând sistematic la orice activitate, utilizând pe larg componentele
recuperatorii propuse vor realiza succese avansate i scontate.
Programul terapeutic poate fi aplicat diferen iat în dependen ã de insuficien a
psihomotoricii. Uneori, sunt necesare activit i pentru perfec ionarea “rapiditã ii mi cãrilor”,
alteori, pentru dezvoltarea praxiei constructive sau coordonarea audio-motorie. Psihopedagogul
decide asupra metodologiei terapeutice (recuperatorii), reie ind din specificul insuficien ei i
imperfec iunii sferei psihomotore.
Summary
The paper focuses on psychomotricity, describing the terapeutical progam which could be
approuch to the children with minimal brain disfunction or bordeline intelegence. The
terapeutical program contains goals which requied the involvment of diffrent psychofunctional
levels of the brain in structuring of the movement actions by the use of hands and fingers We
expected that the influence on the thin psychomotricity can be refelcted on the brain and
intelectual development what we had received applying the program.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ASPECTE PSIHO-PEDAGOGICE ALE ACTIVIT II DE MUNC LA
ELEVII DEFICIEN I MINTAL.
Valentina Stratan - conferen iar univ., doctor în pedagogie
Specificul activit ii umane const în faptul c dispune de con tiin a scopului, c este
profund motivat , c opereaz cu instrumente construite de om, c este perfectibil i creativ .
Faptul c activitatea este atît cauz , cît i efect ale dezvolt rii biopsihosociale a omului, ea este
resim it ca o adev rat nevoie psihic , ca o cerin a integrit ii fiin ei lui.
Din punct de vedere structural, activitatea uman este analizat sub dou aspecte
principale: primul, legat de conexiunea i condi ionarea dintre cele trei verigi func ionale bazale motivul, scopul i mijlocul; cel de-al doilea, legat de modul de articulare i implicare a diferitelor
func ii, procese i tr s turi psihice particulare.
Sub aspect psihologic este important de subliniat i de re inut c în activitate are loc
interac iunea i integrarea specific i natural a proceselor psihice cognitive, afective, volitive, a
aten iei i a limbajului.
Activitatea de munc , ca una din formele activit ii umane, este privit ca o unitate dintre
capacit ile fizice i psihice ale omului care se completeaz i se dezvolt sub influen a înv rii.
Schimb ri importante în raporturile dintre componentele activit ii au loc în procesul înv rii,
astfel încât, cele intelectuale trec pe primul plan i în aceste condi ii activitatea de munc
dobînde te caracter con tient i controlat.
Pornind de la concep ia cu privire la rolul înv rii în formarea i dezvoltarea activit ii de
munc , cât i a cre terii treptate a rolului componentelor intelectuale vom încerca s definim
unele particularit i ale form rii la deficientul mintal a deprinderilor de munc i ale unor
opera ii mintale legate de tehnologia realiz rii unui produs.
În existen a concret a activit ii de munc , procesele psihice, fie ele mai simple sau mai
complexe, nu ac ioneaz în sine, ci sînt subordonate i integrate diferitelor demersuri, formînduse în cadrul acestora i tot în ele g sindu- i expresia i realizarea deplin . În sensul real al
activit ii se poate vorbi numai atunci cînd verigile sale esen iale - motivul, scopul i mijlocul devin posibile numai în cadrul organiz rii psihice de tip con tient.
Este cunoscut c activitatea de munc dispune de o serie de elemente structurale
(mi c ri, opera ii, ac iuni) organizate ierarhic, a c ror func ionalitate (structurare,
subordonare, integrare) va permite satisfacerea unor necesit i.
Mi c rile sînt cele mai simple elemente constitutive ale activit ii. În activitatea psihic
mi carea ia forma unui demers intern neuropsihic. Opera iile sînt subordonate ac iunilor,
reprezentînd mijloace de realizare a acestora. În vederea efectu rii unei ac iuni pot fi folosite
diferite opera ii (apucare, separare, eliminare etc.). Ac iunile sînt cele mai mari subunit i ale
activit ii, fiind constituite, la rîndul lor, din iruri de opera ii i mi c ri. Ele sînt subordonate
întotdeauna activit ii. Rezultatele ob inute prin ac iune nu reprezint scopul final, ci unul par ial
în realizarea celui final al activit ii.
Elementele activit ii nu sînt statice, dimpotriv , au un caracter foarte mobil, putînd
trece unele în altele. Cel mai mobil element al activit ii este ac iunea, care poate trece în
activitate sau în opera ii.
Datorit integr rii con tiente a schemelor logice de organizare i desf urare, activitatea
de munc dobînde te dimensiunea proiectivit ii, concretizat în elaborarea unor planuri i
programe care s permit transformarea i crearea unei noi realit i obiectuale.
Formarea i dezvoltarea capacit ii de munc , a priceperilor i deprinderilor de munc ,
necesare pentru realizarea unui produs, nu decurge spontan, de la sine, ci se bazeaz pe unele
legit i psihopedagogice.
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Este evident, c în procesul activit ii de munc elevii însu esc unele cuno tin e
elementare i î i formeaz priceperi i deprinderi de munc . Astfel, ei însu esc unele no iuni
elementare cu privire la diferite feluri de materiale de lucru, la propriet ile acestora, cu privire la
cele mai simple unelte i instrumente de lucru, la modul lor de întrebuin are. De asemenea,
însu esc unele reguli simple de care vor trebui s in seama în procesul activit ii practice, în
executarea diferitelor obiecte. Însu irea cuno tin elor elementare se continu în mod firesc cu
formarea priceperilor i deprinderilor, care sunt legate de activitatea de aplicare în practic a
cuno tin elor.
Priceperea este capacitatea de a efectua în mod con tient diferite ac iuni în condi ii
variabile. În cazul priceperilor activitatea se desf oar con tient, gândirea, aten ia, memoria,
participând activ. Ceea ce caracterizeaz priceperea este posibilitatea realiz rii unei ac iuni în
condi ii variabile, în func ie de obiectul ce se execut .
Cu prilejul activit ii de munc la elevi se formeaz numeroase priceperi, ca: priceperea
de a efectua unele m sur ri simple, de a trasa conturul unor obiecte ce urmeaz s fie decupate,
de a realiza diferite produse din argil sau plastilin prin modelaj, de a confec iona anumite
obiecte din hârtie printr-o succesiune de îndoituri .a.
Deprinderile sunt elemente automatizate ale activit ii. Ele asigur efectuarea în mai bune
condi ii a activit ii respective. La lec iile de munc la elevi se formeaz i unele deprinderi
simple, ca: îndoirea, decuparea, t ierea cu foarfecele, rularea, derularea, netezirea etc. Acestea
presupun un complex de ac iuni simple, de acte sau mi c ri efectuate într-o anumit succesiune.
A a, de exemplu, împ turirea pe diagonal a unei coli de form patrat se realizeaz
printr-o serie de mi c ri: luarea cu mâna a unui col de hârtie, ridicarea lui, a ezarea pe col ul
opus, fixarea celor dou col uri opuse cu ar t torul mâinii stângi, ap sarea cu ar t torul mâinii
drepte pe îndoitura format . La începutul ac iunilor simple, mi c rile din care se constituie
activitatea de îndoire i împ turire se desf oar con tient, într-un ritm destul de lent. Elevul
trebuie s se gândeasc mereu la fiecare mi care în parte, la succesiunea lor. Aceasta se
realizeaz cu un efort con tient din partea lui. Treptat, în urma unor exerci ii repetate, dispare
necesitatea de-a urm ri fiecare mi care în parte, precum i succesiunea lor, se m re te siguran a
i viteza mi c rilor mâinii.
În a a fel, prin exersare continu , deprinderea îndoirii i împ turirii se automatizeaz . Dac
ini ial îndoirea i împ turirea au constituit un scop al ac iunii, treptat ele devin o verig
subordonat altor activit i (confec ion rii prin îndoituri i împ turiri a unor obiecte, ca
p h ru ul, b rcu a, plicul etc.) În timpul lucrului elevii î i concentreaz aten ia asupra
succesiunii diferitelor îndoituri (în func ie de obiectul ce urmeaz s fie realizat), îndoiturile,
propriu zis, desf urându-se f r eforturi vizibile din partea lor. Totu i, revenirea con tient
asupra componen elor automatizate ale ac iunii este posibil i necesar atunci când se ivesc
unele dificult i sau gre eli i când elevii intervin con tient asupra modului de realizare a fiec rei
mi c ri, pentru a se corecta.
E firesc, c priceperile i deprinderile sunt moduri de executare a diferitelor ac iuni. În
cadrul priceperilor, activitatea (dup cum am men ionat mai sus) se execut con tient, gândirea,
aten ia, memoria participând activ. Ele nu presupun în mod necesar un exerci iu preg titor al
c rui rezultat s fie atingerea unui nivel înalt de executare a ac iunii respective.
Bun oar , un elev poate s realizeze diferite opera ii, ca: îndoirea, decuparea, modelarea,
.a. f r ca el s aib deprinderile corespunz toare, deci f r ca aceste ac iuni s fie automatizate.
În aceste cazuri, priceperea premerge form rii deprinderilor corespunz toare. Formarea
deprinderilor se realizeaz pe baza priceperilor pe care le au elevii. De altfel, în multe din
activit ile desf urate la lec iile de munc , modul de executare a diferitelor ac iuni r mâne la
nivelul priceperilor. Desigur, nu se poate pretinde ca, de exemplu, în orele rezervate modelajului,
elevii din clasele I-a i a II-a s ajung la modul de executare a diferitelor obiecte din plastilin
sau argil la nivelul deprinderilor. Ei î i dezvolt doar posibilitatea ca, prin diferite mi c ri ale
mâinilor i degetelor efectuate în mod con tient, s realizeze anumite obiecte. Acela i lucru
putem spune i cu privire la alte activit i.
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De cele mai dese cazuri îns priceperile se des vâr esc pe m sura form rii deprinderilor,
ele constituie moduri de efectuare a ac iunii adecvate în condi ii variabile, în situa ii noi, cerute
de scopul urm rit. În general, priceperea de a confec iona diferite obiecte se bazeaz pe unele
deprinderi simple. Astfel, deprinderea de a folosi acul, a t ia cu foarfecele, a dep na, a t ia i
r suci a a, de a folosi modelatorul la prelucrarea obiectelor din plastilin etc. favorizeaz
formarea priceperii de a executa anumite obiecte. La rândul s u, dezvoltarea priceperilor, în
activitatea de confec ionare a diferitelor obiecte, permite folosirea deprinderilor i a cuno tin elor
însu ite în condi ii diferite.
Din analiza rela iei dintre cuno tin e, priceperi i deprinderi rezult c în activitatea pe
care o desf oar elevii la orele de munc , ca de altfel în întregul proces al înv rii, cuno tin ele,
priceperile i deprinderile dobândite de c tre elevi se întrep trund i se influen eaz reciproc.
Însu irea unei meserii depinde de gradul de complexitate a cuno tin elor implicate, a
deprinderilor i priceperilor ce constituie con inutul muncii respective, de metodele i mijloacele
de înv are, precum i de capacit ile individuale ale celui care înva , de tr s turile sale
psihologice. În înv area unei meserii pe primul plan se situeaz problema form rii deprinderilor
motorii de munc . In momentul înv rii deprinderilor motorii de munc elevul posed un sistem
complex de mi c ri libere, care se restructureaz pe baza înv rii ulterioare a mi c rilor
specifice de munc .
De-a lungul ontogenezei, activitatea de munc este supus complic rii treptate, unor
importante schimb ri, transform ri. Astfel, are loc trecerea de la mi c rile neadecvate spre cele
adecvate, de la cele reproduse prin imita ii, pe baz de model concret, la mi c rile reproduse în
absen a modelului, pe baza de instruc iune sau autoinstruc iune verbal ; de la mi c rile i
opera iile involuntare spre cele voluntare, de la cele simple la cele complexe.
Urm rind dezvoltatea mi c rilor la copii, de la primele reflexe de apucare pân la mi c rile
libere con tiente, cu un anumit scop, A.V.Zaporoje (1959) arat c pentru ca mâna copilului s
devin din punct de vedere func ional, o adev rat mân omeneasc , copilul trebuie s înve e s
foloseasc posibilit ile ei nelimitate, în conformitate cu diversitatea condi iilor mediului
înconjur tor. Aceasta presupune nu numai perfec ionarea structurii îns i a mi c rii (a
deprinderilor motrice), ci se refer i la înv area copilului cu mi carea con tient , efectuat cu
un anumit scop. Saltul calitativ, remarc autorul, apare în sfera activit ii psihice a copilului
atunci când el poate efectua dup un model senzorial, dup cuvânt i pe o treapt calitativ
superioar , când efectueaz ac iunea dup instruc iunea verbal , în afara situa iei obiectuale. În
aceste condi ii, înv area reclam posibilit ile copilului de a- i reorganiza mi c rile pe o baz
nou , verbal , în vederea form rii treptate a unui sistem de mi c ri specifice unei anumite
activit i de munc .
Dezvoltarea normal a activit ii are loc în condi iile unei normale func ion ri a
mecanismelor neurocerebrale, precum i a achizi iilor realizate pe plan psihic (însu irea
limbajului, dezvoltarea capacit ilor cognitive, care permit reprezentarea ac iunii, stabilirea
mintal a scopului, a planului ac iunii, dezvoltarea capacit ilor voluntare, care faciliteaz atît
ini ierea i realizarea ac iunilor, cît i interzicerea sau inhibarea lor). Se are în vedere formarea la
copii a unor calit i importante pentru munc , cum ar fi: con tientizarea scopului mi c rilor,
organizarea mi c rilor dup un anumit plan, controlul corectitudinii mi c rii.
Absen a unei normale func ion ri a mecanismelor neurocerebrale, disocierea dintre
elementele activit ii, dintre motiv i scop poate fi considerat ca un simptom al deregl rii
acesteia. Toate acestea constituie, de fapt, determin i specificul form rii activit ii de munc la
deficien ii mintali.
Formarea deprinderilor opera ionale de munc are legit ile sale, care sunt indisolubil
legate de formarea ac iunilor mintale implicate în activitatea de munc , a capacit olor generale
de a- i organiza con tient i independent activitatea.
Numeroase investiga ii care au avut drept scop studierea particularit ilor de
dezvoltare i formare a activit ii de munc la copiii cu disabilit i eviden iaz câteva concluzii
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care, datorit existen ei la ace ti copii a unor evidente neajunsuri în activitatea de cunoa tere,
ilustreaz specificitatea form rii la deficien ii mintali a mi c rilor de munc , a deprinderilor
opera ionale de lucru, în care sunt inglobate o serie de mi c ri i ac iuni con tiente.
O prim constatare ce se impune cu privire la formarea deprinderilor opera ionale de
munc la deficien ii mintali este ritmul mai lent de formare i durata în timp mai mare fa de
elevii normali.
Încetinirea ritmului de formare a acestor deprinderi de munc este direct legat cu
dificult ile pe care le comport elaborarea i consolidarea stereotipurilor dinamice ca rezultat al
activit ii analitico-sintetice a scoar ei cerebrale, prin care se organizeaz leg turile temporare,
ini ial dispersate, în sisteme unitare; procese care în mare m sur sunt deficitare la elevii colii
ajut toare.
În primele etape ale form rii deprinderilor specifice de munc se resimte, specific multora
dintre deficien ii mintali, dezvoltarea insuficient a formelor active ale inhibi iei i labilitatea
aten iei, incapacitatea de a se concentra i instabilitatea, respectarea cerin elor procesului de
realizare a mi c rilor de munc , respectarea simultan a unor cerin e importante în realizarea
opera iei de munc .
Toate aceste ac iuni mintale, exprimate în priceperi i deprinderi, asigur independen a în
munc i realizarea ei con tient . În continuare vom prezenta structura detaliat a activit ii de
îndeplinire a sarcinii de munc . Prezentarea mai în detaliu a structurii activit ii de munc este
pentru a desprinde acele specifice tr s turi ale activit ii de munc , caracteristice i determinante
la elevii din clasele mari a colii ajut toare.
Astfel, primind sarcina de lucru sub form de instruc iuni scrise sau orale, sau de fi
tehnologic , executorul studiaz mai întâi cerin ele ale acestora. Studiul prealabil al fi ei sau al
modelului produsului constituie acea faz care actualizeaz în minte cuno tin ele, experien a,
priceperile i deprinderile necesare pentru efectuarea sarcinii. Aceast actualizare are un caracter
selectiv, întrucât se reproduc, cu prec dere, acele cuno tin e, priceperi i deprinderi care sunt
necesare pentru efectuarea unei sarcini date. Dac sarcina de lucru este nou , executorul
schi eaz un plan, mai mult sau mai pu in, dezvoltat al modului de execu ie.
Un loc de seam în structura activit ii de munc îl ocup i ac iunile de evaluare i
control. Astfel, în primele faze ale lucrului se folose te, de regul , aprecierea corectitudinii din
ochi. Trecând de la opera iile preg titoare la cele precise, se apeleaz la instrumentele de m sur
(rigl , col ar, etc.), deci controlul nemijlocit, senzorial este înlocuit de cel mijlocit, instrumental.
În sfera ac iunilor de control într nu numai verificarea preciziei execu iei unui produs, ci
i verificarea tuturor condi iilor de munc , cum ar fi: starea instrumentelor, aprovizionarea cu
materiale necesare, calitatea acestora, etc.
De obicei, deprinderile opera ionale de lucru au un înalt grad de automatizare, deci
efectuarea lor nu solicit un control permanent. De asemenea, organizarea locului de munc este
de a a manier încât aproape f r s fie examinat, executorul poate s g seasc cele necesare
desf ur rii activit ii. Toate aceste calit i îi dau posibilitatea s reduc la minimum eforturile
legate de organizarea muncii i consumarea neproductiv a for elor fizice, folosind integral
timpul pentru activitatea de relizare a produsului.
Din datele studiului nostru i a observa iilor efectuate de c tre practicieni reiese procentul
redus al elevilor deficien i mintal care sunt capabili s recurg independent la propriile
cuno tin e practice i abilit i manuale pentru a rezolva o sarcin de atelier, cu care nu s-au mai
întâlnit în forma respectiv , dar ale c rei opera ii de baz le-au executat de multe ori în contextul
altor sarcini practice. Acest aspect confirm ipoteza existen ei la deficientul mintal a unei
capacit i reduse de a realiza transferul experien ei datorit mobilit ii reduse a proceselor
nervoase superioare, a "vâscozit ii" gândirii sale.
În procesul execu iei sarcinii se constat prezen a la elevii deficien i mintal a capacit ii
reduse de utilizare i, în unele cazuri, de utilizare incorect a instruc iunilor de baz care
orienteaz procesul de confec ionare a unui produs. De regul , elevii parcurg o singur dat
indica iile dup care imediat trec la executare, întrucât au impresia c le este clar cuprinsul
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instruc iunilor. Dar, de regul , ei con tientizeaz doar scopul final al lucr rii i nu întregul proces
de realizare.
Dificult i deosebite în executarea unor sarcini de lucru apar la deficien ii mintali în cazul
în care elevii se confrunt cu sarcini intelectuale, pentru rezolvarea c rora trebuie s efectuieze
câteva opera ii de gândire, s dovedeasc priceperi de ordin intelectual referitoare la capacitatea
de a se orienta în sarcin , priceperea de a planifica procesul de munc i de a realiza un control
permanent al desf ur rii procesului de execu ie, cât i capacitatea de a stabili i înl tura promt
defec iunile care duc la nereu it .
Dezvoltarea insuficient a proceselor psihice, lipsa unor deprinderi specializate de lucru,
temeinic automatizate i particularit ile de elaborare i motivare a activit ii sunt premize care
conduc la necesitatea unei ac iuni corec ional - educative speciale, f r de care nu este posibil
realizarea unei eficiente i optime preg tiri pentru via a independent a deficientului mintal.
Summary
Underdeveloped common working abilities and a low autonomy level characterize the
mental deficient pupil in the process of working, assigning a mirroring or an imitating
character to his activity. This category of children is liable to perform independent work
only under the direct supervision of the teacher or through imitation, because they can
hardly understand the consequences of their actions on their own.
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